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 جفت

 یر ے9 ىج
 یی زیا ید سکس

 يب ردح ت د٭۷ حعشأت تصب

 محراب

 0 سل چی رک

 رورش نم ىلاعت هللاب ذوعنو « هرفغتسنو هنیعتسنو هدمحن هلل دما نإ

 ء هل يداه الف للضی نمو « هل لضم الف هللا هدهب نم « انلامعأ تائیسو انسفنآ

 . هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال نأ دهشآو

 يف ةمهلا نوتلا نم « بیرقتلاو ةياغلا نتم ىّمسملا عاجش يبأ نتم ناف

 سمش ةمالعلا مهنم ء ملعلا لهآ نم ٍدحاو ريغ همدخ دقو « يعفاشلا هقفلا

 يف حرص امك نّیَمساب هس « هللا همحر يزغلا مساق نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا

 . «بيرقتلا باتك ظافلأ حرشب بيجملا بیرقلا حتف» : لوألا  هحرش ةمدقم

 . (راصتخالا ةياغ حرش يف راتخملا لوقلا» : يناثلاو

 ةروص ىلع لوصحلل هناحبس هللا ينقفو « باتكلا اذه ةمدخ تدرآ الو

 ةبتکم ةنازخ نم ةروصم 3 بيرقتلاو ةياغلا نتل ىرخأو ١ هتطوطخم نم



 زیزعلا دبع یضاق نبا نیدلا سمش خیشلا خسن "" نالیس يف ةيروفغلا ةسردلا

 اك - « اهیلع قیلعتلاو « اهتلباقمو « اهضییبتب تمقف « لاعت هللا همحر يناليسلا

 يذلا - عضاوتملا دهجلا اذه تیّمسو «- هللا ءاش نإ لیلق دعب كلذ نبأس

 يف راتخلا لوقلا ىلع ةيشاح»  باتكلا اذه هيف تمدخ دق نوكأ نأ وجرأ

 . (راصتخالا ةياغ حرش

 هقفلل نيسرادلاو « ملعلا بالط دهجلا اذهب عفني نأ لأسأ لاو

 يذلا ملعلا نم نوكيف ةمايقلا موي يلمع ةفيحص يف كلذ دجأ نأو « يمالسإلا

 رداقلاو كلذ لو هنإف . نيلماعلا لمع عيضي ال هللا ناف « يتوم دعب هب عفتني

 هباحصأو هلآ ىلعو « نيملاعلا تر ليلخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « هيلع

 . نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاييلست ملسو « نيعمجأ

 اف

 هنم اهتبلط دقو « ضایرلا ةنيدم يف « هللا هظفح يفّيفلا نمحرلا دبع خیشلا ةليضف ةبتکم يف ابتدجو (۱)

 . باوثلا هل لزجأو ًاريخ هللا هازج يل اهادهأف



 قر

 یف یی یتا ںی
 یی ورا نيد سکس

 رحت صح 5 ۱۸۸ کچ ۲.۴۔ جج ٦٢

 باتكلا اذه يف مع

 : ةيلاتلا تاوطخلا قفو باتكلا اذه يف لمعلا ءاج دقل

 طخب - عاجش يبأ نتم  نتملا ًازیم « هضييبتو حراشلا طوطخم خسن - ١

 ىلع تقلطأو « نتملا بناج ىلإ عيفر طخب حراشلا مالكو « نيلاله نيب ضيرع

 . ليلق وهو (حرشلا ةطوطخم) : لوقأ ةّراتو (لصألا) : مسا حراشلا طوطخم

 نم ًاضيأ ذوخأم . طوطخم نتم ىلع عاجش يبأ نتم صن تلباق - ۲

 نتملا) : هيلع تلباق يذلا نتملا ىلع تقلطأو « ناليسب ةيروفغلا ةسردلا ةنازخ

 . (طوطخملا

 عانقإلا باتك ةخسنو « نيتعوبطم نيتخسن ىلع نتملا صن ةلباقم - ۳

 ةخسن) : مسا اهيلع تقلطأو « ىلاعت هللا همحر ينيبرشلا بيطخلا ةمالعلل

 . (عانقالا

 همحر يزغلا مامالا حراشلا مالک وه يذلا طوطخلا لصالا تلباق - ٤

 : مسا هيلع تقلطأو « قشمد يف رجفلا راد ةبتکمب عوبطلا حرشلا ىلع « هللا

 . (عوبطلا حرشلا)

 حراشلا نآو ايس ال « ةيهقفلا لئاسلا ضعب ىلع ةلدألا ضعب ترکذ ۵

 . لیلدلا نم هح رش الخ دق هللا همحر



 ًانیح ًاحضوم « ملعلا لهآ مالكب ةيهقفلا لئاسلا ضعب ىلع تقلع ”

 . ًانايحأ ًاحراشو

 . ليلدلا هدنسي ام تحجرو « ةيفالخلا لئاسملا ضعب ترّرح - ۷

 . اهرداصم ىلإ اهيف لاوقالا توزعو

 هنم باوصلل قيفوتلا ناف « هللا نمف تقفو ناف « هب تمق ام اذه

 . هللا رفغتسأو یسفن نمف ترُضق وأ تأطخأ نإو « هناحبس
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 هللا همحر یعفاشلا مامالا بهذم فيرعتلا

 : يعفاشلا مامإلا ةمجرت

 ء عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا وه

 دبع يف لَك يبنلا عم يقتليو « فانم دبع نب بلطملا نب مشاه ىلإ هبسن يهتنيو

 . فانم

 نآرقلا ظفح « ًاريقف (يتي أشنو ء ھ١٥٥ ماع ةزغب هللا همحر يعفاشلا مامإلا دلو

 ةباتكلاو عامتسالاب متهاف  يوبنلا ثيدحلا ىلإ هجتاو « ركبم تقو يف ميركلا

 . هرافظأ ةموعن ذنم ظفحلاو نيودتلاو

 : ملعلل هبلط

 دلاخ نب ملسم نع هقفلا ذخأ دقف « ةكمب نيثدحملاو ءاهقفلا ىلع ملعلا بلط

 « قارعلا ىلإ لحرو « أطوملا هيلع أرقو همزلو كلام مامالا ىلإ لحرو « يجنزلا
 ۱ ۱ 0 ۶ و +

 7 . هرظانو « نسح ا نب دمحم هبحاص نع ةفينح يبأ هقف ذخأو

 سرادلا ةسارد ىلإ لخدملاو (۲۹۸ و ۲۹۷) ناطقلا عانمل يمالسالا عیرشتلا خیرات : رظنا )١(

 . (۱۳۷) رقشالا نايلس رمع .د « ةيهقفلا بهاذلاو



 : هبهذم ورشانو هدیمالت

 ‹ هبهذم اورشن ددع مهنم زرب هنأ الإ « ریبک ددع يعفاشلا مامالا ىلع ذملتت

 . مهم

 : مهرهشأو « دید ا هبهذم ةلقن مهو « رصم يف : الوآ

 يفوتو ء ھ١۱۷ ماع دلو « هللا همحر ينزلا ىيحي نب ليعامسإ وهو « ينزملا- ۱

 . هتافو یتحو رصم ىلإ هروضح نيح نم يعفاشلا مزال ھ٢٥ ماع

 رصتخ هلو ء لئاسلا ضعب يف همامإ فلاخ ء ًاقلطم ًادھتجم هنوّدعي ةيعفاشلاو

 . مالا باتک شماه ىلع عوبطم ينزملا

 طیوب ةيرق نم  يطيوبلا ىيحي نب فسوی بوقعی وبآ وهو ء يطيوبلا - ۲

 ایتفلا يف هدمتعی يعفاشلا ناکو « يعفاشلا باحصأ ربکآ وهو  رصم دیعصب

 . يعفاشلا ةايح يف فورعلا هرصتخ فّتصو « هيلع لیجمو

 يف هنم ةخسن بتکو « مالا باتک يوار « يدارلا نامیلس نب عیبرلا مهنمو ۳

 . يعفاشلا مامالا ةايح

 : مهنمو ء میدقلا هبهذم ةلقن مهو « نویقارعلا : ًايناث

 ١ ه ۲1۰ ماع یفوتلا « ينارفعزلاب فورعلا دمحم نب نسحلا- .

 . ھ٢٦٦ ماع یفوتم ا یسیبارکلاب فورعلا يلع نب نيسحلا يلع وبآ-۲



 : يعفاشلا مامالا بتک

 : اهنم ء ةريثك ًابتک هللا همحر يعفاشلا فأ

 . ناییلس نب عیبرلا هذیملت هعج يذلا مالا باتك- ۱

 عباسلا ءزجلا ةيشاحب قالوب ةعبطمب عبط دقو « ثيدحلا فالتخا باتک - ۲

 . مألا نم

 . هقفلا لوصأ يف فأ باتک لوآ وهو « ةلاسرلا باتک ۳

 : يعفاشلا بهذلا عجارم مهآ نم

 هللا همحر يوونلا مامالا هيلع لمع دقو « يزاريشلا قاحسإ يبأل بذهلا - ۱

 « يفوت مث ابرلا باب ىلإ هيف لصوو ۰ (بذهلا حرش عومجلا) : هايس ًاحرش
 خیشلا هلامكإب ماق مث « يفوت مث ابرلا باب دعب ًادحاو ًادلجم يكبسلا هنم لمكأو

 . یعیطلا تیخب دمحم

 . زیزعلا حتف : يعفارلا مساقلا وبآ هحرش دقو «يلازغلا دماح يبأل زیجولا ؟

 . هللا همحر يوونلا مامالل نیتفلا ةدمعو نیبلاطلا ةضور-۳

 ٤ ةرصتخلا نوتلا نمو :

 نیب يذلا باتکلا نتم وهو - (راصتخالا ةياغ) : ب فورعلا عاجش يبأ نتم -أ

 بيطخلا هحرش دقو .  يزغلا مساق نب دمحم خيشلا هحرش يذلا انيديأ

 . نادوسلاب ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماج يف ثيدحلا ةيلكل ًاديمعو « رصمل ًايتفم ناك (۱)



 . عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقالا : ہاّیسو ينيبرشلا

 ةياغ لح يف رايخألا ةيافك : هاّسو يقشمدلا ينصحلا ركب وبأ ًاضيأ هحرش اك

 . راصتخالا

 . نالسر نب دمحأل « دبزلا نتم - ب

 . دبزلا ظافلأ لح يف دمصلا بهاوم : يزاجح نب دمحأ هح رش

 . نالسر نبال دبزلا ةموظنم حرش نايبلا ةياغ : يلمرلا دمحم هحرش ایک
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 یے’ ورد یک سکس

 هللا همحر یف املا مامالا به ذم لوصأ

 : لئاقلا وهو « ةنسلاو باتکلا صوصن هللا همحر يعفاشلا مامالا مدقي : ًالوآ

 ةهجو « ملعلا ةهج نم الإ مرح الو لح ءیش يف لوقي نأ ًادبآ دحأل سیل)

 . ۲ (سایقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتکلا يف ربخلا : ملعلا

 ىلإ راصي ال) : مألا يف لاق « ةلدالا ةيقب ىلع ةنسلاو باتکلا میدقت یری وهو

 . ۳" (نادوجوم امهو ةنسلاو باتکلا ريغ ءيش

 : ثيدحلاو ةنسلاب هكسمت

 هنأ ىريو « دحأ لك لوق ىلع اهميدقتو اهعابتا بجويو ةنسلاب كسمتي ناكو

 نأو) : ةلاسرلا يف لاق لب ء اهفلاخي نأ هك هللا لوسر ةنس ملعي دحأل عسي ال

 . ۳"( هللا لوسر ةنسو ہللا باتکل ًاعبت ًادبأ هلعفو ٍدحأ لك لوق لعجي

 ًاتباث كلي هللا لوسر نع ًاثيدح فلاخن نأ امأو) : ثيدحلاب هكسمت يف لاقو

 دق نكلو . دحأل كلذ سیلو « هللا ءاش نإ انیلع كلذ ذخؤي ال نأ وجرأف .هنع

 لفغي دقو « اهفالخ َدَمَع هنأ ال ء اهفلاخي لوق هل نوكيف « ةنسلا لجرلا لهجي

 )١( يعفاشلل ةلاسرلا )۳۹( .

 )۲( مالا )۳/۷( .

 )۳( يعفاشلل ةلاسرلا )۱۹۸( .



 . ۲۳ (لیوأتلا يف یطخو ءرلا

 :" ةذاشلا ةءا رقلا

 : هللا همحر يوونلا لاق « ةذاشلا ةءارقلاب جاجتحالا مدع ةيعفاشلا دنع روهشلا

 نع ربا مکح امل نوکی الو « اهب جتحي ال ةذاشلا ةءارقلا نأ انبهذم)

 الإ تبثی ال نآرقلاو « نآرق اهنأ ىلع الإ اهلقنی مل اهلقان نآل « رو هللا لوسر

 . ۳ (اربخ تبثي مل ًانآرق تبثی مل اذإو « عامجالاو رتاوتلاب
 : دحاولا ربخب لمعلا

 : ةصاخلا ملع يف لوقي نأ سانلا نم ٍدحأل زاج ولو) : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملعُي مل هنأب هيلإ ءاهتنالاو دحاولا ربخ تیبثت ىلع ًاثيدحو يدق نوملسلا عمجأ

 ءاهقف نع ظفحأ مل :لوقآ نكلو . يل زاج هتّبث دقو الإ دحأ نيملسملا ءاهقف نم

 . (دحاولا ربخ تیبثت يف اوفلتخا مہنأ نيملسملا

 ةريثك ةلدأب دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع هللا همحر يعفاشلا ٌلدتسا دقو

 . (۲۱۹) يعفاشلل ةلاسرلا ()

 نعالوقنم ًاثيدح ابوک نع لقت ال اسنآ ىلع روهمجلاو «نآرقلا نم رتاوتی ملام (۲)
 . هن هللا لوسر

 . ىطسولا ةالصلا باب (۲۷۱/۲) يوونلل ملسم حيحص حرش (۳)

 )٤( ةلاسرلا )16۷ -40۸( .



 ٩۲ ۰ ةلاسرلا هباتک يف اهرکذ

 : لّسرلا ثیدح اب ہللا همحر یعفاشلا لالدتسا

 : طورشب لّسرلا ثيدحلا ہللا هحر یعفاشلا لبقیو

 . نيعباتلا رابک نم لسرملا نوكي نآ-۱
 ١ ةقث یّمس هنع لسرآ نم ىّمس اذإ- . 7

 . ہوفلاخ مل نونومأملا ظافحلا ثيدحلا ةياور يف هکراش نإ ۔٣

 وأ « ًالسرم رخآ جو نم ىورُي وأ دنسم رخآ هجو نم ثيدحلا ىوري نأ- ٤

 "” . ملعلا لهأ رثكأ هاضتقمب يتقي وأ « يباحص لوق قفاوي
 : عامجإلا : ًايناث

 : هلي هللا لوسر لوقب ٌلدتسا دقو « عامجإلا ةّيجح هللا همحر يعفاشلا ىريو

  مهتعاج تناك اذإ) : لاق ء''ثیدح لا «ةعامجلا مزليلف ةنجلا ةحبحب ہّرس نمد

 دقو « نيقرفتم موق ٍنادبأ ةعامج مزلي نأ دحأ ردقي الف نادلبلا يف ةقرفتم

 « راجفلاو ءایقتالاو « نيرفاكلاو نيملسملا نم ًةعمتجم نوكت نادبألا تدجو

 .(4۱۰- ۰۲) ةلاسرلا (۱)

 . (1۳- ۶ ۱۲) ةلاسرلا (۲)

 (۱۸/۱) هدنسم يف دمحأ هاورو . ثیدح نم ءزج وهو (۲۲۵۳) ةنسلا حرش يف يوغبلا هاور (۳)

 ۱ ةنحا لالظ ف ينابلالا هححص واةنجلا ةحبحب دارآ نمفاا :ظفلب



 عنصي ال نادبالا عامتجا نالو  نکمی ال هنأل « ینعم نادبالا موزل يف نكي ملف

 لیلحتلا نم مهتعاج هيلع ام الا . ینعم مهتعاج موزلل نكي ملف ًائيش

 مزل دقف نيملسملا ةعامج هب لوقت امہ لاق نمو . اهیف ةعاطلاو ميرحتلاو

 يتلا مهتعامج فلاخ دقف نيملسملا ةعامج هب لوقت ام فلاخ نمو « مهتعامج

 ةّقاك اهيف نكمي الف ةعامجلا امأف « ةقرُقلا يف ةلفغلا نوكت (نإو « اهموزلب رمآ

 .'''(ہللا ءاش نإ سايق الو ةنس الو باتك ینعم نع ةلفغ

 : سايقلا : ًاثلاث

 ناسا داهتجالاو سايقلا نأ ىريو « سايقلا هللا همحر يعفاشلا لمعتسيو

 قح ا ليبس ىلع وأ « مزال مكح هيفف ملسمب لزن ام لك) : لاقو . دحاو ینعل
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 بویعلا نم ةمالسلاب هل ءاعدلا يأ : مالسلا ینعمو « ءاعد : دبعلا نم ةالصلا (4)

 . تافآلاو

 . لعاف مسا نوکیف « هّبرل سانلا دمحأ هنأل وأ « زی ہدماحم ةرثكل ًادمحم يّمس (۱۰)



 . نیرکاذلا رکذ ةّدم " هبحصو ۲۳ هلآ ىلعو "۳ « نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب ہللا

 . نيلفاغلا وِهَسَو

 یتسلا باتكلا ىلع هتعضو « بيذهتلاو راصتخالا ةياغ يف باتك اذه

 نوكيلو « نيدلاو ةعيرشلا عورفل نیئدتب ا نم جاتحملا هب عفتنيل « بيرقتلاب

 « هدابع ءاعد عيمس هنا نیملسلا " ةماعل ًاعفتو ء نيدلا موی يتاجنل ةليسو

 تري سس ےس سے ۱ : :
 ناف ىنع ىداسبع کلاس دلو 38 بيخي ال هدصق نمو « بیج بیرقو

 00: مغ 4
 ۰ بيرق

 ةرات هتيمست هتبطخ ريغ يف باتكلا اذه خسن ضعب يف دجوي هنأ ملعاو

(A) 7 ۷ ۳ 7 هام م ام 
 : نيمساب هتيمس كلذلف ء راصتخالا ةياغب ةراتو ء ۳ بیرقتلاب

 )١( ملسمو (۷۱) يراخبلا هاور )۱۳۷ ٠١(.

 . هبراقآ نم نونمؤملا : انه مهب دارملاو « هنيد ىلع هعابتأ : لالاب دارملا (۲)

 . كلذ ىلع تامو هب انمؤم الڳ يبنلا يقل نم وهو ء بحاص عج: بحصلا (۳)

 . عوبطملا نم اهانتبثأو  طوطخلا حرشلا يف ةدوجوم ريغ (4)
 )٥( نيملسملا هدابعل : عوبطملا حرشلا يف .

 )٦( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١85( .

 . بيرقتلاو ةياغلا نتم : همسا (0)

 اغ يف : ةمدقملا يف فلؤملا لوق ىلإ ةبسن راصتخالا ةياغ نتم : ًاضيأ ىّمسيو (۸)
 . راصتخالا
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 . راصتخالا ةياغ حرش يف راتخلا لوقلا : يناثلاو

 : بیطلا وبآ مامالا خیشلا لاقو

 نب نيسحلا نب دمحأ ء نیدلاو ةّلملا باهش ۰" عاجش يبأب ًاضيأ تشیو

 هنكسأو  ناوضرلاو ةمح رلا یب ار هللا ۳٣) .ى. یقس '''ینا ۱ كلا ررجآ

 نانح ا )0 سیدا رف ىلعأ

 . هفلؤم ىلإ ةبسن عاجش يبأ نتم : نتملا اذه يمس كلذلو (۱)
 . قبس ايف هتجرت رظنا (۲)

 . يوغل أطخ وهو « هاقس : لصألا يف (۳)
 )٤( يزارلل حاحصلا راتخ] يدنلا بارتلا : یرثلا )1۲([ .

 .[(۱۳۳) يدابآ زوريفلل طیحلا سوماقلا] بوبصلا ءالا : بیبّصلا ()

 سودرفلا ةنج : هنمو « راجشألا هيف يذلا ناتسبلا وهو « سودرف عمج : سیدارف )٦(
 .[(4۲۷ /۳) ريثألا نبال ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا]



 مقر

 یف ے9 ںج
 یسیورها ید ےہ

ECOکا )کف حي  

 ۳ تا ےس ١ح

 ر موق ارا 2 حس رمع ری

 نهرلاو  دوجولا بجاولا تاذلل ٌمسا هللاو ء اذه يباتك "" ءادتبا يأ

 یحرلا نم غلبأ
 ميظعتلا ةهج ىلع ليمجلاب ىلاعت ہللا ىلع ""ينثلا وه (هلل دمحلا)

 . ۳ لیجبتلاو

 . كلام يأ (بر)

 نمب صاخ عج مسا : كلام نبا لاق امك وهو « ماللا حتفب (نیلاعلا)
 عمجلاو ء “هلا یوس امل ملع هنأل « ماللا حتفب ًالاع هدرفم سیلو « لقعی

 . لقعی نمب صاخ

 ؛ زمشاب وه (يبنلا دمع اتدیس ىلع ملسو ہللا ىلصو)

 ناف « هغیلبتب رمؤي مل ناو « هب لمعي عرشب هيلإ ّيحوأ ناسنإ : "۳ هفیرعتو

 . ئدتبأ : : عوبطلا حرشلا يف (۱)

 . ءانثلا : عوبطلا حرشلا يف (۲)
 . عوبطلا حرشلا يف سیل : لیجیتلاو : هلوق (۲)

 ام مسا هنال ملاع هدرفمو « عج ال لقعی نمب صاخ عمج مسا : عوبطملا حرشلا يف (5)

 . هللا ىوس

 هانتبثآ امو ءًاحیحص ّىنعم دیفت ال يهو « هتكرتو : عوبطلا حرشلاو لصألا يف )٥(
 . ىنعملا حيحصتل

£ 



 . هيلع مالسلاو "" ةالصلا ءىشني : ینعلاو . ًاضيأ لوسرو ٌيبنف هب رمآ

 وأ « هنم لدب یبنلاو " فّعضلا لوعفم مسا نم لوقنم ملع : دمحمو

 .* نایب فطع

 ينب نم نونمؤملا هبراقآ : يعفاشلا لاق اك مه (" نیرهاطلا هلآ '''یلعو)

 لعلو ء ملسم لک مہنإ - " يوونلا هراتخاو - : لیقو « بلطلا ينبو مشاه

 .۸ < مهلت هطول :لاعت هلوق نم عزتنم نیرهاطلا : هلوق
 ۱ : هلوقو « يبنلل بحاص عمج (هتباحصو)

 . هتباحصل دیکأت (نيعمجأ)

 يعفاشلا يناهفصألا دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ عاجش وبآ يضاقلا لاق)

 ۹ لال هم
 . ۲ (هیلع هللا ةمحر

 )١( هغيلبتب رمآ ناف : : عوبطلا حرشلا يف .

 . ةءارقلا لیهستل اذكه اهانتبثأو ةولصلا : لصالا يف (۲)
 . نیعلا فعضلا : عوبطلا حرشلا يف (۳)

 هيلع : ةدايز عوبطلا حرشلا يف )٤(

 )٥( هلآو : ةعوبطلا خسنلا ضعب يف .

 )٦( نیرهاطلا نیبیطلا : طوطخلا نتلا ةخسن يف .

 . ةطوطخملا يف اتسیل ناتطرشلا (۷)

 . (۳۳) ةيآلا  بازحالا ةروس (۸)
 يفو . نتلا ةطوطخم نم اهانتبثآو . يضاقلا لاق : ا و

 . نتملا طوطخ نم اهانتبثأ نتلا يف امو (ىلاعت ہللا هحر) : ةعوبطلا خسنلا ضعب



 : هلوقب رصتخلا اذه فینصت يف لووسم هنأ فنصلا رکذ مث

 . قیدص عمج (ءاقدصالا ضعب ينلأس)

 . ةيئاعد ةلمح (ىلاعت هللا مهظفح)

 . هانعم رثكو هظفل لق ام وه (ًارصتخم لمعأ نأ)

 ةيعرشلا ماكحألاب " ملعلا : ًاحالطصاو مهفلا : ةغل وه (هقفلا يف)

 . ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةبستكملا ةيلمعلا

 نب دمحم هللا دبع يبأ "۳ ةنسلا رصان دهتجلا (مامإلا بهذم ىلع)

 . عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ

 هيلع هللا ةمحر) : تامو . ةئامو نیسخ ةنس ةزغب دلو (يعفاشلا)

 . نیتئامو عبرأ ةنس بجر خلس ةعمجلا موي (هناوضرو

 : هنأ اھنم فاصوأب هرصتخم فنصلا فصوو

 اذكو « نابراقتم ةياهنلاو ةياغلاو (زاجيإلا ةیاہنو راصتخالا ةياغ يف)

 : اهنمو « زاجيإلاو راصتخالا

 . هقفلا عورفل ("”ملعتملا ىلع برقيل)

 ةّينظ هقفلا لئاسم نأل ء نظلاو نيقيلا اهيف لخديل نسحأ ناكل « ةفرعم : لاق ولو (۱)

 . ةيعطقو
 . نيدلاو : عوبطم ا حرشلا يف (۲)

٤٦ 



 بلق رهظ ىلع هراضحتسا يأ (هظفح يدتبلا ىلع "" لهسیو « هسرد)

 : ءاقدصألا ضعب ينلأسو . هقفلا یف رصتخم ظفح يف بغري نمل

 . رصتخملا اذه يأ (هيف رثكأ نآو)

 . ةيهقفلا ماكحألل (تاميسقتلا نم)
 . طبض يأ ('''رصحو)

 . امهريغو ةبودنملاو ةبجاولا (لاصخلا)

 يف هلاؤس (ىلإ هتبجأف)
 رصتخملا اذه فينصت ىلع ًءازج هللا نم (باوثلل ًابلاط كلذ)

 اذه مات ىلع هلضف نم ةناعالا (ىلاعتو " هناحبس هللا ىلإ ًابغار)

 : و  رصتخلا

 . أطخلا دض وهو (باوصلل قيفوتلا يف)

 . ديري يأ (ءاشي ام ىلع '*'ىلاعت هنإ)

 . رداق يأ (ريدق)

 :ی اعت هلوق نم سبتقم لوألاو «هدابع لاوحأب يأ (ريبخ فيطل هدابعبو)

 )١( نت لا طوطخ نم بيوصتلاو « لهسيف : لصألا يف .
 . رصح نمو : لصألا يف (۲)

 . هناحبس : ظفل عوبطلا يف سيلو « نتلا طوطخم ةخسن يف اذكو « لصألا یف اذكه (۳)
 . ىلاعت : ظفل عوبطملا يف الو « نت ا طوطخم ةخسن یف سيلو « لصألا یف اذكه )٤(

 ء۷



 مك وهو : لاعست هلوق نم يناثلاو "6 وابي تی هلا #

 ملاعلا : لوألا ینعمو « یلاعت هئامسآ نم نامسا ريبخلاو فیطللاو ۳:6 ریل

 ماع لاعت هللاف ۰ قيفرلا ىنعمب ًاضيأ قلطيو « اهتالكشمو رومألا قئاقدب
 . مهب قيفر « مهجئاوح عضاومبو «هدابعب

 هب انأف هربخأ ءيشلا تربخ : لاقيو « لوألا نم بيرق : يناثلا ىنعمو

 . ميلع يأ « ريبخ
 : ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 : (ةراهطلا) ماكحأ (باتک)

 مسا : ًاحالطصاو « عمجلاو ٌمضلا ینعمب ةغل وهو ء ردصم : باتکلاو

 . سنا كلذ تحت لخد ام عونل مساف بابلا امآ « ماکحالا نم سنجل

 ةيسح ساندالا نم صولخلاو ةفاظنلا ًةغل ءاطلا حتفب : ةراهطلاو

 . بویعلاک ةيونعم وأ سانجأك

 هب حابتسی ام لعف : مهلوق اهنم « ةريثك ریسافت اهيفف ًاعرش امأو

 ةراهطلا امأ . ةساجن ةلازإو « مميتو « لسغو ء ءوضو نم يأ « "”ةالصلا

 . )١9( ةيآلا یروشلا ةروس (۱)

 . (۱) ةيالا ءأبس ةروس (۲)

 . ةءارقلا لیهستل اذکه اهانتبثآو  ةولصلا : لصألا يف (۳)

۸ 



 . ءاملا ةيقبل مساف مضلاب

 : لاقف هايملا عاونأل فنصلا درطتسا « ةراهطلل ةلآ ءاملا ناك الو

 . حصي يأ (زوجي يتلا هایلا)

 (هایم عبس اهب ريهطتلا)

 . رطملا وهو اهنم لزانلا يأ (ءامسلا ءام)

 . يراجلا ولحلا (رهنلا ءامو) حلاملا (رحبلا ءامو)

 (دربلا ءامو ء جلثلا ءامو ء نيعلا ءامو ء رئبلا ءامو)

 يأ ىلع ضرألا نم عبن وأ ءامسلا نم لزن ام : كلوق ةعبسلا هذه عمجيو

 . ةقلخلا لص نم ناك ةفص

 : اهدحأ (ماسقأ ةعبرأ ىلع) مسقنت (هايملا مث

 هلامعتسا (هوركم ريغ) هريغل (رهطم) هسفن يف (رهاط)

 يف رئبلا ءاك  كفنلا ديقلا رضی الف « مزال ديق نع (قلطلا ءاملا وهو)

 : يناثلاو « ًاقلطم هنوك

 بوثلا يف ال ندبلا يف هلامعتسا (هورکم رهطم رهاط)

 ءهيف سمشلا ريثأتب نخسملا يأ (سمشلا ءاملا وهو)

 الإ "عبطنم ءانإ يف راح رطقب ًاعرش هرکی اهنإو

 . ندعم نم يأ : عبطنلا ءانالا (۱)
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 مدع يوونلا راتخاو « ةهاركلا تلاز درب اذإو « امهرهوج ءافصل '''نیدقنلا

 دو لاو رانلاب ةنوخسلا دیدش ًاضيأ هرکیو . "۳ اقلطم ةهاركلا

 : ثلاثلا مسقلاو

 عفر يف (لمعتسلا ءالا وهو) هريغل (رهطم ريغ) هسفن يف سیا

 دعب ناك اع هلاصفنا دعب هنزو دزي مو « ريغتي ۸ نإ سجن ةلازإ وأ '“

 . ءاملا نم لوسغلا هب رشت ام رادقم رابتعا

 هفاصوآ دحأ ریغتلا ءاملا : مسقلا اذه نمو يأ (ریغتلاو)

 ءيشب يأ (ایب)

 رهاط هناف ء هيلع ءاملا مسا قالطإ عنمي ًاريغت (تارهاطلا نم هطلاخ)

 يف هقفاوي ام ءالاب طلتخا نأك « ًايريدقت وأ « ربیغتلا ناك ًايسح . رهطم ريغ

 مسا قالطإ عنمي مل ناف « لمعتسملا ءاملاو « ةحئارلا عطقنلا درولا ءامک هتافص

 )١( كلذ نع ی يبنلا يهنل هريغو ءوضولا يف املا عتسا مرحيو ء ةضفلاو بهذلا .
 حرشلا يف يعفارلا ةهاركلاب لوقلا رصن دقو « حجارلا حيحصلا وه اذهو (۲)

 رايخألا ةيافك رظناو ء بذهملا حرش يف مک ةهاركلا مدع يوونلا حجرو «ريغصلا

(۱/ ۲۰). 

 . غابسإلا ریسفت وهو ءوضولا مامتإب انرمأ دقو ةراهطلا لامك ناعنمی ال (۳)

 مسا هبلسي ًاریغت رّيغتي ملام رهطم رهاط ثدح عفر يف لمعتسلا ءاملا نأ حیحصلا (4)

  ةيميت نبا مالسإلا خيشو ۰ يراخبلا مامإلا بهذم وهو « سجن هطلاخي وأ ءالا

 طقاست ثيدحب مهلالدتسا امأو « ةيروهطلا هبلسي الف رهاطب رهاط ءاقتلا هتياغو

 . ءاملاب هل ريثأت ال يونعم وهف ءاضعألا لسغ دنع ءاملا رطق عم بونذلا



 ريغتي ملو ًافلاخ رذقو « ءام ا قفاوي امب وأ « ًاريسي رهاطلاب هريغت ناك نأب هيلع ءالا

 . رهاطلا نم هطلاخ : هلوقب زرتحاو « هريغل رهطم وهف ء ةيروهطلا بلسی الف

 . هتيروهط ىلع قاب هنإف هل رواجملا
 هنع ءاملا ينغتسي ال اب ريغتملا اذکو « طلاخمب ًاريثك رييغتلا ناك ولو

 . ''"روهط هناف ثکلا لوطب ريغتملاو « هّرمجو « هّرقم يف امو  بلحطو «نيطك

 : عبارلا مسقلاو

 ليلق : اهدحأ « ناسق وهو « سجنتم يأ (سحن ءام)

 ال مأ ريغت (ةساجن هيف تلح يذلا وهو)

 ةتيملا : مسقلا اذه نم ىنثتسيو (نيتلقلا نود) ام هنأ لاح او يأ (وهو)

 لو هيف حرطت مل نإ بابذلاك اهنم وضع قش وأ ء اهلتق دنع لئاس اهلل مد ال يتلا

 . عئالا سجني ال ایهنم لكو « فرطلا اهكردي ال يتلا ةساجنلا اذكو « هريغت

 . تاطوسبلا يف "۳ ةروكذم روص ًاضيأ ىنثتسيو

 :هلوقب عبارلا مسقلا نم يناثلا مسقلل راشأو

 . ًاريثك وأ ًاريسي(ريغتف) رثكأف (نيتلق) ًاريثك (ناک وأ)

 ىلع ًابیرقت "يدادغبلاب لطر ةئاےسخ ناتلقسلاو)

 . هنع وفعمف ء هتسبالم نع زرحتلا نكمي ال امہ ريغت هنأ : ليلعتلاو (۱)
 . روكذم : لصألا يف (۲)
 . (لا) فذحب يدادغب عوبطملا يفو « طوطخملا نت ا يف اذكو « لصألا يف اذكه (۳)

 ١ه



 )۱( ل
 ًامهرد دورشعو ةيناثو ةئام يوونلا دنع دادغب لطرو ءامهيف ( حصالا

 «مارحا رهطلا ءالا وهو ًاسماخ ًابسق فنصلا كرتو . "رد عابسآ ةعبرأو

 . برشلل لّبسم وأ "”بوصغم ِءاب ءوضولاك )۳( . .

 . حصألا يف : عوبطملا نتملا ف (0)

 دحأو ةيعفاشلا بهذف « ةساجن هيف تّلح يذلا ءاملا يف ملعلا لهأ فلتخا : ةدئاف (۲)

 ناك ام مهدنع ريثكلاو « ريثكلاو ليلقلا نيب قيرفتلا ىلإ دمحأ بهذم يف نيلوقلا

 مل نيتلق ءاملا ناك اذإ » : لاق ةا هللا لوسر نأ هن رمع نبا ثيدحل رثكأف نيتلق

 .[(۲۳) مقرب ءاورالا يف ینابلالا هححصو )٩۳( دواد وبا هاور] (ثبخلا لمح

 ًاضرعو ًالوط عرذآ ةرشعب عرذأ ة ةرشع ناك ام ريثكلا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 . يناثلا فرطلا كّرحتي مل هفرط تكّرح اذإ ول ام وأ « ًاقمعو
 لدتساو ريغتلاب ةربعلاف « ريثكو ليلق نيب قرف ال هنأ ىلإ كلام مامإلا بهذو

 هسحني ال روهط ءاملا» : لاق و هللا لوسر نأ كعئهَح يردخلا ديعس يبأ ثيدحب

 . [حيحص وهو )٦٦( دواد وبأ هاور] (ءيش

 ثيدح موهفمب لوألا قيرفلا لالدتسا نأل « ريخألا حجارلاو : حيجرتلا

 ثيدح فلاخ دقو ءًاقوطنم اصن فلاخي م ام هب لمعي موھفاو « دم رمع نبا

 . كعالخ دیعس يبأ

 ريثكلا ءاملا نأ : ظن رمع نبا ثيدح ىنعم نوكيف < ء هل مومع ال موهفملا نأ امك

 . اهتتفو اهلّمحتو ةساجنلا عفد املك ءاملا رثك الكف ابلاغ هسفن نع ةساجنلا عفدي

 ال نيتلق غلب ريثك لک نأ ينعي ال هيف رثؤت دق ةساجنلا نإف ليلقلا فالخب

 اذهو . هل مومع ال موهفلاف . رّيغتي ۸ ولو سّجنتي نيتلق غلبي ۸ ليلق لكو سجنتی
 ةعيرشلا نأل ريغتلاب ةربعلا نأ نیب دقف ء مالسالا خيش حيجرتو ةيرهاظلا بهذم

 مكحن ءیش ّيأبف رثؤم فصو كانه نكي مل اذإف « ةرثؤملا فاصوألا ىلع مكحت
 . دمحأ بهذم يف يناثلا لوقلا وهو « حجارلا وه لوقلا اذهف ؟ ةساجنلاب

 حيحصت مدع ىلع ةلبانحلاف . ملعلا لهأ نیب فالخ هيف بوصخلا ءاملاب ءوضولا (۳)
 رمألا ةهج كاكفنال حجارلا وهو ء مثإلا عم حصي هنأ ىلع روهمجلاو  ءوضولا
 = ال هنع يهنم بصغلاو « هب رومأم ءوضولاف ء ةلأسملا هذه يف يهنلا ةهج نع

o۲ 



 ی جا یا ىج
 یس’ ورا ندد سکس

 ةسحنتلا نايعألا نم ءىش ركذ يف لصف

 رھطب ال امو غابدلاب اهنم رهطي امو

 وأ محللا لوكأم ةتيم كلذ يف ءاوس (غابدلاب رهطت) اهّلك (ةتيملا دولجو)

 ءیشب هوحنو مد نم هنفعی امم دلجلا لوضف عزني نأ : غبدلا ةيفيكو . هريغ

 . غبدلا يف َيِفُك "مام قرذك ًاسجن فيرحلا ناک ولو ۰ )صفعک “پیر

 ٍناويح عم (امهدحأ نم وأ امهنم دّلوت امو "" ریزننلاو بلكلا دلج الإ)

 نمو « بصغلاب مئأیو ءوضولا خصیف « هنع جراخ رمأل امنإو ءوضولا تاذل-
 جب ‹ ءوضولا دعب هنمث وأ ءالا بصاغلا در ول : لاقي نأ نيعناملا ىلع ةبوجألا

 ؟ هءوضو نولطبت
 )١( حاحصلا راتخ] . ناسللا عللي يذلا ءيشلا « دیدشتلاو رسكلاب : فيرح )۹۲([

 [(۲۸) حاحصلا راتخ] . ربحلا هنم ذختي يذلا : ضفعلا (۲)
 لوبک محللا لوکأم ٍناويح نم هنأل « هللا همحر دمحأ مامالا دنع رهاط مامح ا قرذو (۳)

 . لبالا
 :همعطي ا ع امر ا یوا آم نجا ال لق ل: ىلاعت هلوقل سجن ريزنخلا دلج )٤(
 هتساجن ىلع صنف چپ شب حر هَلْ رمزا محل زآ اَعومَسَم امد وآ َةَمِيَم توکی نأ لإ
 ةساجن ىلع صني مل عرشلا نل ةايحلا يف رهاط هناف  بلکلا فالخب ةايحلا يف

 باعللاو  باعللا وهو غولولا ىلع لسغلاب رمألا قّلع اَّنإو . بلکلا يف دلجلا
 بلكلا تام اذإف . محللا ةلمج نم سيلو ناسللا تحت نوكت يتلا ددغلا نم دلوتم

 رهطت تولا ةّلعب ةئراطلا ةساجنلاو  تولا ةّلعب هدلج ىلع ةساجنلا تأرط

 ةلعب سيلو ةايحلا يف ةيلصأ ةساجن سجن وهف ریزنح ا دلج فالخب « غابدلاب
 يأ » : ثيدحلا يفو « هاوس ام رهطيو غابدلاب ريزنخلا دلج رهطي ال كلذل ةئراط

 -يف هلصأو )٦٢٤٤٤( يئاسنلاو (۱۷۲۸) يذمرتلا هاور] ( رهط دقف غبد باهإ

o 



 . غیدلاب رهطی الف رهاط

 ةلئازلا اهب ديرأو ةسجن ًاضيأ ةتيلا اذکو ('''سجن اهرعشو ةتيلا مظعو)

 اهنطب نم جرخ اذإ ةاكذملا ْنینج ذئنیح ىنثتسي الف « ةيعرش ٍةاكذ ريغب ةايحلا
 ةروكذملا تاینثتسلا نم هر غاذ کو « همآ ةاكذ يف هتاكذ نآل تیم

 . تاطوسبلا يف

 : هلوق ةتيملا رعش نم ىنثتسا مث

 ناف « دارج او كمسلا " ةتيمك رهاط '' همظعو هرعش ناف (یمدالا الإ)

 . ًاضيأ لالح يهو ةرهاط هتيم

 يف هتساجن ىلع صيصنتلاب مومعلا اذه نم ريزنخلا جرخو ٠ [(۳۲۰) ملسم-

 . ةیفنل ا بهذم اذهو . ةايحلا

 لاق (ءالاو نمسلا يف تاساجنلا نم عقي ام باب) ءوضولا يف يراخبلا جرخأ (۱)

 : هريغو لیفلا وحن یتولا ماظع يف يرهزلا لاقو . ةتيلا شیرب ساب ال : دا

 . ًاسأب هب نوري ال اهیف نونهّدیو اہ نوطشتمی ءالعلا فلس نم اسان تکردآ

 . جاعلا ةراجتب سأب ال : نيريس نبا لاقو
 اهرابّوأو اهناوصآ نیو 8 : ىلاعت هلوقل دمحأ بهذم رعشلا ةراهطب لوقلاو

 .[۸۰ /لحنلا] 4 نی لل امتمو ام اهراعشآو
 . عوبطلا حرشلا يف ةدوجوم تسيل : همظعو : هلوق (۲)

 . ةيقابلا ةلمحلا تطقسو « هتتيمك : عوبطلا حرشلا يف (۳)

۵ 



 د

 ےہ ی ورع دو سکس

 زوجي امو يناوألا نم هلایعتسا مرحي ام نایب يف لصف

 : لاقف لوألاب أدبو

 ةأرماو لجرل ةرورض ريغ يف (زوجي الو)

 برش یف الو لكأ يف ال "۳ (ةضفلاو بهذلا يناوأ) نم ءىش (لامعتسا)

 مرحيو ۰ '''ٌحصألا يف "۳ هلایعتسا ريغ نم هذاختا مرحي اكو « امهريغ يف الو

 . رانلا ىلع هضرعب ءىش يلطملا نم لصح نإ ةضف وأ بهذب لطم ءانإلا ًاضيأ

 (يناوألا نم) ةضفلاو بهذلا ريغ يأ (امهريغ) ءانإ (لامعتسا زوجيو)

 نإف « ةنيزل افرع ةريبك ةضف ةّبضب ببضملا ءانإلا مرجیو «توقاي ءانإك ةسيفنلا
 ةجاحل وأ  تهرک ةنيزل ًافرع ةريغص وأ « ةهاركلا عم زاج ةجاح ةريبك تناك

 . يوونلا هححص اك ًاقلطم مرحتف بهذلا ةّبض ام ء '''ہرکت الف

 بهذلا ةينآ ین اوبرشت ال » : ب ىبنلا لاق : لاق دن نامیلا نب ةفيذح نع )١(
 يراخبلا هاور] « ةرخآلا يف انلو ايندلا يف مش اهنإف اهفاحص يف اولكأت الو ةّضفلاو
 ۱ .[(۲۰ ۱۷) ملسمو (۵ ۲ )

 نع ريغ ناف « هلامعتسا ىلإ ةعيرذ هذاختا نأل « لامعتسالا ةئيه ىلع هذاختا مرحي (۲)

 ةعانصلاب ةربع الو « نزولاب ةضفلاو بهذلا ءانإ عابیو . زاج ةمرحلا هتئيه
 . ةعانص الك األ ةمرحلا

 يف لامعتسا ريغ نم هذاختا مرحي « رکذ ام لامعتسا مرحي اكو : عوبطلا حرشلا يف (۳)
 . حصألا
 -نم ةلسلس بعّشلا ناکم ذختاف رسکنا ايب يبنلا حدق نآ) : فیہ سنآ نع )٤(

۵ ۵ 
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 ی ره یا یک

 +4 ٦+9 وسلا ةلآ لامعتسا يف لصف)

 كارأ نم هب كاتسي ام ىلع ًاضيأ كاوسلا قلطيو ءوضولا ننس نم وهو

 . ہوحنو

 لاوزلا دعب الإ) ًایزنت هرکی الو ("لاح لك یف بحتسم كاوسلاو)

 يوونلا راتخاو « سمشلا بورغب ةهاركلا لوزتو « ًالفن وأ ًاضرف (مئاصلل
 ° . ًاقلطم ةهاركلا مدع

 [(۳۱۰۹) يراخبلا هاور] .(ةضف-

 )٥( يئاسنلا هاور] «ٌبرلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا» : ايب هلوق مومعل (۱)
 [(57) مقرب ءاورإلا يف ينابلالا هححصو

 ثيدح امأو ٠ ةقلطملا صوصنلا هل دهشت يذلا وه يوونلا هحجر يذلا (۲)

 يقهيبلا هاور] «یشعلاب اوکاتست الو ةادغلاب اوکاتساف متمص اد : عشا يلع

 بهذ ام وهو . [(1۷) لیلغلا ءاورإ يف ينابلألاو « صيخلتلا يف رجح نبا هفّمضو

 . مزح نباو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ
 يهو سمشلا لاوز دعب ةحئار هل جرخت مئاصلا نأ ةهاركلاب نولئاقلا للع دقو

 ًاباطتسم ًارثأ ربتعت يتلا ةحئارلا بهذی كاوسلاو « كسلا حير نم هللا دنع بيطأ

 . ديهشلا مدك

 : هلوقب ليلعتلا اذه ىلع هللا مر نيميثع نب دمحم خيشلا ةمالعلا باجأ دقو

 نم ةدعملا ولخ اهببس نأل « حيحص ريغ لاوزلا دنع ةحئارلا لوصحب ليلعتلا - ١

 ۸ مهو « ةركبم ولختس هتدعم ناف ليللا رخآ ناسنالا رحستي مل اذإو « ماعطلا

 . ةحئارلا دوجو عم لاوزلا لبق تقولا اذه يف كاوسلا اوهركي
 هةعرسب مضہت ال هتدعم نأل اّمِإ « ةحئارلا هذه هدنع دجوت ال نم سانلا نم نأ 5
 >:رظنا] . لولعلا ضقتنا ةّلعلا تضقتنا اذإو « ةدقتنم ةّلعلاف . هتدعم ءافصل اماو
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 :اهدحآ ءاهريغ نم (ًابابحتسا دشآ عضاوم ةئالث يف) كاوسلا يأ (وهو)

 :لاق امنإو « لکالا كرت لیقو  لیوط توکس وه لبق (مزأ نم مفلا ریغت دنع)

 . امهريغو لصبو موث نم" هیرک لكأك مزآ ریغب مفلا ریغت لمشيل (هریغو)
 مایقلا دنع) :ثلاثلاو "۳ (مونلا نم) ظاقیتسالا يأ (مایقلا دنع) :يناثلاو

 يف وه ام ةروكذملا ةئالثلا ريغ يف ًاضيأ دکأتیو كلفن وأ ًاضرف "۳ (ةالصلا ىلإ

 كاوسلاب يوني نأ ّنسيو « نانسألا رارفصاو "* نآرقلا ةءارقك « تالوطلا

 نأو ۰ ۲۳ ًاضرع همف نم نميألا بناجلاب أدبيو ء“ ”هئيميب كاتسي نأو « ةنسلا

 . هسارضآ ي یسارک ىلعو « ًافیطل ًارارمإ هقلح فقس ىلع ُهّدِمُي

 . [عتمملا حرشلاب : یمسلا عنقتسملا داز ىلع نيميثع نبا خيشلا حرش-

 . هيرك حير يذ لكأك : عوبطملا حرشلا يف (۱)
 هاف صوشي ليللا نم ماق اذإ لَم هللا لوسر ناک» : لاق بشيخ ةفيذح ثيدحل (۲)

 .[(۲۵۵) ملسمو (۲۵) يراخبلا هاور] «كاوسلاب

 هاور] «ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ِةكَي هلوقل (۳)
 .[(5907) ملسمو (۸۸۷) يراخبلا

 ماق مث : نتساو ءوضولا نسحأف < ًاراہن وأ ًاليل أضوتي لجرلا ماق اذإ» : 4 هلوقل(4)

 سل اذإو ء هيف يف الإ أرقي ایف هيف ىلع هاف عضي ىتح هنم اندو كلملا هب فاطأ ؛ . لصف

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو يقهيبلا هاور] «هيف ىلع هاف عضي الو هب فاطأ

(۷۲۳)]. 

 نميتلا بحي ةي هللا لوسر ناک) : تلاق اتش ةشئاع نع (8۱8۰) دواد وبأ یور )٥(

 . (هکاوسو) : ملسم لاق . (هلعنو هلجرتو هروهط يف  هلک هنأش يف عاطتسا ام
 . [(۳4۸۷) ينابلألل دواد بأ ننس حیحص رظناو]

 )٦( عوبطلا حرشلا نم تطقس .

۷ 



 س

 وقح عض ںی

 ہہ ح۰.

 واولا حتفیو « انه دارلا وهو « لعفلل مسا رها يف واولا ّمضب وهو

 فنصلا رکذو « ننسو ضورف ىلع لوألا لمتشیو « هب ًاضوتی ال مسا

 :هلوق يف ضورفلا

 : اهدحآ (ءایشآ ةتس ءوضولا ضورفو)

 یّمسی هنع ىخارت ناف .هلعفب ًانرتقم ءیشلا دصق ًاعرش اهتقیقحو (ةّينلا)

 : ةّينلا نوکتو « ًامزع

 اب الو « هعيمجب ال كلذب ةنرتقم يأ (هجولا) نم ءزج لوآ (لسغ دنع)

  هثادحأ نم ثدح عفر رکذ ام لسغ دنع یضوتلا يونيف « هدعب امہ الو ء هلبق

 ءوضولا وأ « ءوضولا ضرف يوني وأ « ءوضو ىلإ رقتفم ةحابتسا يوني وأ

 ام یون اذإو « تصيب مل ثدحلا نع لقي م نإف ٠ ثدحلا نع ةراهطلا وأ ءطقف

 : يناثلاو . حص دّربت وأ فيظنت ةّين هعم كرشأو تاّينلا هذه نم ربتعي

 اهرارمإ اذكو ء ةعدب اهب ظفلتلاو  بلقلا اهلحمو « لعفلا ةدارإو دصقلا يه ةّينلا (۱)
 هيدي نع رّعشو ماق اذام الإو ةّين ءوضولل همايق نإ لب ؛ كلذ هباش امو بلقلا ىلع
 ببسب سانلا نم ريثك سوسوت دق هنأ ىلع ؟ اهريغ نود ةنّيعم ًءاضعأ لسغو

 كاردإ هيلع تّوفی انفو قرغتست : ةلمجب ظفلتي هارتف ةينلاب ظفلتلا يف ددشتلا

 ام رظنا] . لقعلاب لبخ وأ ء عرشلاب لهج امإ هببس اذهو « ًاقوبسم ناك ول ةعامجلا

 . [(۲۱۷ /۱) نافهللا ةثاغإ يف ميقلا نبا هركذ

۵۸ 



 ىهتنمو ”سأرلا رعش تبانم نيب ام ًالوط هذحو (هجولا لسغو)
 نقذلا يف ایهمدقم عمتجي ء یلفسلا نانسألا ایهیلع"" ناظع امهو « نييحللا

 رعش هجولا ىلع ناك اذإو «نينذألا نيب ام ًاضرع هدحو «نينذألا يف امهرخؤمو

 لجرلا ةيحل امأو « هتحت يتلا ةرشبلا عم هيلإ ءالا لاصيإ بجو فيثك وأ فيفخ

 الف]  اهرهاظ لسغ يفكيف « اهالخ نم اهترشب بطاخملا ری مل نأب ةفيثكلا

 اهترشب بطاخملا ىري ام وهو « ةفيفخلا فالخب "” [اهترشبل ءاملا لاصيإ بجي

 ءاملا لاصيإ بجيف ىثتخلاو ةأرملا ةيحل فالخب ءاهترشب ىلإ ءالا لاصيإ بجيف

 سأرلا نم ءزج لسغ نم هجولا لسغ عم دب الو . “ ًافيثك ولو اهترشب ىلإ
 : ثلاثلاو . نقذلا تحت امو ةبقرلاو

 « امهردق ربتعا ناقفرم هل نكي مل ناف (نيقفرملا عم نيديلا لسغو)

 بجيو «ريفاظأو «ةدئاز عبصإو « ةعلسو ہرعش نم نيديلا ىلع ام لسغ بجيو
 : عبارلاو . " "ءالا لوصو منمی خسو نم اهتحت ام ةلازإ 000 ۱ R1 و

 . ابلاغ : عوبطلا حرشلا يف (۱)
 ...ابهیلع تبني ناذللا ناظعلا امهو: عوبطلا حرشلا يف (۲)
 . عوبطلا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام (۳)
 . افثک ولو اه رشبل : عوبطلا حرشلا يف (4)

 )٥( (نیقفرلا ىلإ) : عوبطلا يف امأو  طوطخلا نتملا يف اذكو « لصألا ین اذکم .
 . هيلإ : عوبطلا حرشلا يف ()

 تداع ريسي هنأل ء رضي ال رفظلا تحت يذلا خسولا نأ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم : ةدئاف
 . [(49) حالفلا يقارم حرشو (۲/۱) لیبسلا رانم :رظنا] .َِي هنّيبل ابجاو ناك ولو
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 يف رعش ضعب حسم وأ « یثنخو ىثنأو رکذ نم (سآرلا ضعب حسمو)

 لسغ ولو « اهريغو ةقرخب زوجي لب « حسملل ديلا نيعتي الو ''سأرلا ٌدح
 (8 يک ےب لو ةلولبلا هدي عضو ول اذكو «زاج سم لدب] هسأر

 ًاسبال یضوتلا نكي مل نإ (نيبعكلا "عم نيلجرلا لسغو) : سماخلاو

 بجیو « نیلجرلا لسغ وأ نيفخلا حسم هيلع بجو |یهسبال ناك نإف «نيفخلل

 . نيديلا يف قبس اك ةدئاز عبصأو ةعلسو رعش نم اهیلع ام لسغ ''”[هيلع]

 ءوضولا يف (بيترتلاو) : سداسلاو

 . ةيعفاشلا بهذم اذه ء ضيعبتلل ءابلاو * مكسور اوخسماو $ : ىلاعت هلوقل (۱)
 اوفصو نیذلا نال « سأرلا ىج حسم بجاولا نأ ىلإ دحآو كلام مامإلا بهذو
 نأب ةيعفاشلا لالدتسا نع اوباجأو . هلك هسأرب حسم هنأ اورکذ هيَ يبنلا ءوضو

 . أطخأ دقف ضیعبتلل ةغللا يف يأت ءابلا نأ معز نم : ناهرب نبا لوقب ضيعبتلل ءابلا

 لحم يف رعشلا ضعب حسم ءازجإ ىلع ةيعفاشلا ةلدأ نمو . ميمعتلاو قاصلإلل ءابلاف .

 لعو هتيصانب حسم و هللا لوسر نأ كعدهَم ةبعش نب ةريغملا ثيدح ۰ سأرلا
 اهدحو ةمدقملا ىلع حسملا ناك ول هنأب : هنع باجيو [(۲۷) ملسم هاور] .ةماعلا
 ؟ ميمعتلا بوجو الإ ةمامعلا ىلع لامكإلا ةدئاف ایف « ةماعلا ىلع لمكأ ال یزج

 . كلذ هاشاحو ًاوغل ةي هلعف ناكل الاو
 )٢( عوبطملا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام .

 لسغلاو ء حوسملا وضعلا ىلع حساملا وضعلا ری ىتح ًاحسم حسملا ىّمسي ال (۲)
 ۱ ىلاعت لاق دقو ًاحسم یّمسی ال حسم الب

 )٤( زاج : ظفل ةدايز عوبطملا حرشلا يف .

 )٥( نيبعكلا ىلإ : عوبطملا نتملا يف .

 )٦( عوبطملا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نیب ام .



 بیترتلا يسن ولف « ضورفلا دع يف (هانرکذ) يذلا هجولا يأ (ام ىلع)

 ههجو ثدح عفترا  هنذإب ةدحاو ةعفد هئاضعأ ةعبرآ لسغ ولو « فكي م

 . طقف

 . لاصخ رشع نتلا خسن ضعب يفو (ءایشآ ةرشع) ءوضولا يأ (هننسو)

 ۳ میحرلا نهرلا هللا مسب اهلمکأو ء هللا مسب اهلقآ « هلّوأ (ةیمستلا)

 .اهب ِتأي ۸ ءوضولا نم غرف ناف «هئانثأ يف اهب یتا هلّوآ "۳ [يف] ةيمستلا كرت ناف

 يف دّدرت نإ ًاثالث |ھلسغیو ةضمضلا لبق نيعوكلا ىلإ (نیفکلا لسغو)

 مث  ههجو لسغ مث ) : لاقف مث ظفلب ًابترم او هءوضو ىور عش نامثع نأل (۱)
 ظفلو ء[(٢٢۲) ملسمو (۱۹۳4) يراخبلا هاور] . ثیدح ا (.. ىنميلا هذي لسغ

 . بيقعتلاو بيترتلا ديفي مث
 ىلع الو ءوضولا يف ال « ةديقملا راكذألا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب ظفل دري مل (۲)

 ةديقملا راكذألا نأ ىلع لدي امو (هللا مسب) ظفل درو اینو « كلذ ريغ الو ماعطلا

 ثيدح نم ءوضولا رخآ يف يراخبلا هاور ام « درو ام ىلع اهيف راصتقالا بجي
 نأ هملع اکو ء مونلا دنع لوقي ام هملع لو ہللا لوسر نأ فہ بزاع نب ءاربلا
 ىلع اهتدّدرف : لاق «تلسرأ يذلا كّيبنبو < تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ» : لوقي

 ‹ كلوسرو : تلق « تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ مهللا : تغلب الف « ب يبنلا

 بجي دّيقملا ركذلا نأ ىلع لدف . [(۲۷) يراخبلا] «تلسرأ يذلا كّيبنو ءال» :لاق
 لوآ « هللا مسب : لوق رابتعا نإ مث . ليدبتلا وأ ةدايزلا نود ةنسلا يف درو اى هلوق

 ال نمل ةالص ال» : لپ هلوقل بجاو هنأ حجارلاو « حوجرم لوق « ننسلا نم ءوضولا
 دواد وبأو (4۱۸/۲) دمحأ هاور] (هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الو . هل ءوضو

 ال ةقيقحلل يفن : ءوضو ال : هلوقو .[(۸۱) مقرب ءاورإلا يف ينابلالا هنّسحو (۱۰۱)

 . مالكلا يف لصألا يه اهنال ء لامکلل
 . عوبطم ا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ()
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 |مهلسخی مل ناف « نیتلقلا نود ام ىلع لمتشملا (عانالا امهاخدإ لبق) . امهرهط

 . اهسمغ هرکی مل امهرهط نقيت ناو ۳ ایهسمغ هل هرك
 لاخداب اهیف ةنسلا "" لصأآ لصحیف « نيفكلا لسغ دعب (ةضمضلاو)

 . هج لمکالا دارآ ناف ءال مآ هجو هيف هرادآ ءاوس مفلا يف ءاملا

 ءاملا لاخدإب هيف ةنسلا لصأ لصحتو « ةضمضملا دعب ۳ (قاشنتسالاو)

 . هرثن لمكألا دارأ ناف ء ال مأ هرثنو همیشابخ ىلإ ِهَسْمَتِب هبذج ءاوس فنألا يف

 لك نم ضمضمي تافرغ ثالثب قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجلاو

 . امهنيب لصفلا نم لضفأ قشنتسي مث اهنم

 ء حسملاب سأرلا باعيتساو : نتملا خسن ضعب يفو (سأرلا عيمج حسمو)

 نم هسأر ىلع ام عزن دري مل ولو  قبس امك بجاوف سأرلا ضعب حسم امأو

 . اهيلع حسم لاب لمك اهوحنو ةمامع

 . ءانإلا يف : ةدايز عوبطملا حرشلا يف (۱)

 . قايسلا ميقتسيل ماللاو فلألا انفذحو  لصالا : طوطخملا لصألا يف (۲)
 بهذم وهو « ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا ىلع نابجاو قاشنتسالاو ةضمضملا (۳)

 تأضوت اذإ» : يي هلوق : كلذ ىلع ةلدألا نمو « يناكوشلاو لبنح نب دم ا
 امأو . بوجولا ديفي رمالاو [نسح وهو )١55( دواد وبأ هاور] «ضمضمف

 هاور] «رثتنيل مث ءام هفنآ يف لعجيلف مكدحأ أضوت اذإ» : يب هلوقف قاشنتسالا

 .[(۲۳۷) ملسمو )١77( يراخبلا

1۲ 



 (نينذألا) عیمج (حسمو) (۱)

 ةيفيك يف ةنسلاو . سأرلا للب ريغ يأ (ديدج اه ایهنطابو امهرهاظ)

 '''ڈمیو « فطاعلا ىلع امهریدیو ء هيخامص يف هیتحبسم لخدي نأ امهحسم

 ۲" نینذالاب ناتلولبم امهو ء هیفک قصلی مث ءامهروهظ ىلع هيماهبإ

 ء ةفیفحلا لجرلا ةي امآ ءلجرلا نم «ةثلثمب (ةثكلا ةيحللا لیلختو)

 نم هعباصآ لجرلا لخدی نأ :هتیفیکو ءاهليلخت بجیف ىثنخلاو ةأرملا ةيحلو

 . ةيحللا لفسأ

 نم امهيلإ ءالا لصو نإو ('*”نيلجرلاو نیدیلا عباصأ ليلختو)

 تأتي مل ناو « امههليلخت بجو ةفتلملا عباصألاك « هب الإ لصي مل ناف « ليلخت
8 
(» 

 : 56 هلوقل بوجولا حجارلاو « حوجرم لوق ةنس نينذألا حسم نأب لوقلا (۱)
 مقرب ءاور ملا يف ینابلالا هححصو (۶41۳) هجام نبأ هاور) «سآر لا نم نانذألا)

 لدتسی ام باب) (۱۰۳) يئاسنلا جرخأو . )۳١([ ةحيحصلا ةلسلسلا رظناو (۸۶)
 تجرخ هسأرب حسم اذإف» :لق هلوقب لدتساو (سأرلا نم نینذآلا نأ ىلع هب
 : هب لالدتسالا هجوو . حیحص ثيدح وهو «هينذأ نم جرخت ىتح هسأر نم اياطخلا

 .دمحأ بهذم وهو . ادحاو اوضع نينذألاو سأرلا لعج هنأ

 «عباصألا للخف تأضوت اذإ» : اب يبنلا لاق : لاق .تسج ت ةرص نب طيقل نع )٤(
 لكك هللا لوسر نأ دشت سابع نبا نعو . [حيحص وهو (۳۸) يذمرتلا هاور]

 وهو (۳۹) يذمرتلا ہاور] «كيلجرو كيدي عباصأ نيب للخف تأضوت اذإ» : : لاق

۳ 



 . لیلختلل "۳ مھقتف مرح اهماحتلال اهليلخت

 یرسیلا هدي رصنخب أدبي نأب نیلجرلاو ء كيبشتلاب نیدیلا لیلخت ةيفيكو

 )۲ لجرلا] رصنخب ًاتاخ ء نيميلا لجرلا رصنخب ًادتبم لجرلا لفسأ نم

 یرسیلا

 هیلجرو هيدي نم (ینمیلا میدقتو)

 نيدخلاك ًاعم (هلسغ لهسی ناذللا ناوضعلا امآ ءامهنم (یرسیلا ىلع)

 . ةدحاو ةعفد نارهطی لب ء ایهنم ینمیلا مدقي الف

 : هلوق يف حوسملاو لوسغلا وضعلا ثیلثت " "هننس نم فنصلا رکذو

 . حوسملاو لوسغملل يأ رارکتلاو : خسنلا ضعب ينو (ًثالث ًاثالث ةراهطلاو)

 قیرفت نیوضعلا نيب لصح ال نأ يهو « عباتتلاب اهنع ربعیو (ةالاولاو)

 لادتعا عم هلبق لوسخلا فجي ال ثیحب وضعلا دعب وضعلا رهطی لب ء ريثك

 . ةلسغ رخاب رابتعالاف ثلث اذإو «جازلاو ناکلاو نامزلاو '””ءاوهلا

 يف ةالاولاف وه امآ ةرورضلا بحاص ءوضو ريغ يف ةالاولا بدني امنإو

 ىلإ ةراش) « ةينثتلاب طوطخلا ينو « دارفالاب  اهقتفو « اهلیلخت : عوبطلا حرشلا يف (۱)
 . نیلج رلاو نيديلا

 . عوبطلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام (۲)
 . ةينس : عوبطلا يف (۳)

 )٤( نامزلاو جازلاو ءاوطا : عوبطلا حرشلا يفو . يوما : لصألا يف .
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 . "تالوطلا يف ةروكذم یرخآ ننس ءوضولل يقبو .ةبجاو هقح

 )١( ةالوطلا : لصالا يف .



 رجال ے9 لج

 افق فرا کا ہم جر حش

 (ةجاحلا یضاق بادآو ءاحنتسالا يف لصف)

 عطقي يجنتسلا نأكف ۰ هتعطق يأ ءیشلا توجن نم وهو (ءاجنتسالاو)

 . هسفن نع ىذألا هب

 نم هانعم يف امو رجحلا وأ ءاملاب (طئاغلاو لوبلا) جورخ (نم بجاو)

 : نكلو . مرتحم ريغ علاق رهاط دماج لك

 (ءاملاب) ًایناث (اهعبتي مث راجحألاب) ًالوأ (يجنتسي نأ لضفألاو)

 . دحاو رجح فارطأ ةثالثب ولو تاحسم ثالث بجاولاو

 يجنتسملا (رصتقي نأ زوجيو)

 الإو اهب ءاقنالا لصح نإ (لحلا ٌنہب يقنُي راجحأ ةئالث ىلع وأ ءاملا ىلع)

 "۳. راتيإلا كلذ دعب ّنسيو « يقني ىتح اهيلع داز

 نيع ليزي هنأل ۳ (لضفأ ءالاف امهدحأ ىلع راصتقالا دارأ "۳ ناف)

 )١( حصآ طوطخملا يف امو « ثيلثتلا : عوبطملا حرشلا يف .

 . اهانتبثآ مک طوطخلا نت او لصألا يفو ء اذإف : عوبطلا يف (۲)
 ء مهييحتسأ ينإف « ءاملاب اوبيطتسي نأ نكجاوزأ َنْرُم) : تلاق اغ ةشئاع نع (۳)

 لاق . [حيحص وهو (۱۹) يذمرتلا هاور] .(هلعفي ناك ال هللا لوسر ناف

 ناك نإو « ءاملاب ءاجنتسالا نوراتخي « ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو : يذمرتلا

 .لضفأ هوأرو ءاملاب ءاجنتسالا اوبحتسا مهنإف « مهدنع ئزجي ةراجحلاب ءاجنتسالا

 . قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو « يروثلا نايفس : لوقي هبو
 -ثيدح ىلع ينبم . لضفأ ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا نأ فنصملا رابتعا : ةدئاف
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 . اهرثآو ةساجنلا

 ال نأو « سجنلا جراخلا فني ال نأ رجحلاب ءاجنتسالا ''”ءازجإ طرشو

 طرش یفتنا ناف « يبنجأ رخآ سجن هيلع أرطي الو « هجورخ لحم نع لقتني

 . ءاملا نّيعت كلذ نم

 ةجاحلا یضاق « ًابوجو (بنتجیو)

 ةبعكلا يهو « نآلا (ةلبقلا لابقتسا)

 ال ناك وأ رتاس ةلبقلا نيبو هنيب نكي مل نإ (ءارحصلا يف اهرابدتساو)

 لاق اى يمدآلا عارذب عرذأ ةثالث نم رثكأ هنع دعَبو امھغلب وأ «عارذ يثلث غلبي

 ءاضقل دعلا ناينبلا الإ « روکذلا طرشلاب ءارحصلاك اذه يف ناينبلاو . مهضعب

 رازبلا هاور ام وهو « ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا ركذ هيف ءابق لهآ يف يور فيعض=

 دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح : لاق بيبش نب هللا دبع انثدح : لاق هدنسم يف

 نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع يبأ باتك يف تدجو :زيزعلا
 اور طب نأ روح لاجر هی # : ءابق لهأ يف ةيآلا هذه تلزن : لاق دشتی سابع
 لاق . ءاملا ةراجحلا عبتن : اولاقف ء لپ هللا لوسر مهآسف چپ تیر هما بي لار

 . هنبا الإ هنع الو زيزعلا دبع نب دمحم الإ يرهزلا نع هاور ًادحأ ملعن ال : رازبلا
 : لاقف متاح وبأ هفعض زيزعلا دبع نب دمحمو : (4۱) صيخلتلا يف ظفاحلا لاق
 بيبش نب هللا دبعو « ميقتسم ثيدح هللا دبعو نارمع هيوخأل الو هل سيل
 مهایعتسا يف تلزن ةيآلا نأ حيحصلاو : ءاورإلا يف ينابلآلا لاق . ًاضيأ فيعض

 . [(۸۳ /۱) ينابلألل ليلغلا ءاورإ : رظنا] . طقف ءاملا
 . ءاجنتسالا طرشو : عوبطملا حرشلا يف )١(

۷ 



 . ۲۲ (ةلطم هيف ةمرح الف ةجاحلا

 اهرکذ لاوقآ ىلع ءارحصلا يف اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا يف ملعلا لهآ فلتخا (۱)

 : يلاتلا وحنلا ىلع راطوألا لين يف يناكوشلا

 بويأ يأ لوق وهو «ناينبلا يف الو ءارحصلا يف ال كلذ زوجي ال : لوألا لوقلا

 . هنع ةياور يف دمحأو « رو يبأو ء يروثلاو ء يعخنلاو « دهاجمو « يراصنألا

 « كلام مامإلا خيش ةعيبر بهذم وهو «ناينبلاو ءارحصلا يف زاوجلا : يناثلا لوقلا

 . يرهاظلا دوادو

 يعفاشلاو كلام بهذم وهو « ناينبلا يف ال ءارحصلا يف مرحي هنأ : ثلاثلا لوقلا

 . هيتياور ىدحإ يف دمحأو

 وهو «اهیف رابدتسالا زوجيو «ناينبلاو ءارحصلا يف لابقتسالا زوجي ال : عبارلا لوقلا

 . دمحأو ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ

 . ةيودافا بهذم وهو ًاهوركم نوكيف هيزنتلل يهنلا نأ : سماخلا لوقلا

 . فسوي يبأ لوق وهو ء طقف ناينبلا يف رابدتسالا زاوج : سداسلا لوقلا

 بهذم وهو - سدقلا تيب - ةخوسنم ا ةلبقلا يف ىتح ًاقلطم ميرحتلا : عباسلا لوقلا

 . نيريس نبا

 تناك نم امأف ء اهتمس ىلع ناك نمو ةنيدلا لهأب صتخم ميرحتلا نأ : نماثلا لوقلا

 ةناوع وبأ هلاق « رابدتسالاو لابقتسالا هل زوجيف برغملا وأ قرشملا ةهج يف هتلبق
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 هرابدتساو هلابقتساف سدقلا تيبك ًالوآ ةلبق ناک ام نآلا : انلوقب جرخو

 . )هورکم

 ةجاحلا یضاق « ابدأ (بنتجيو)

 نود هنم ليلقلا يف هركيف يراجلا امأ (دكارلا ءاملا يف طئاغلاو لوبلا)

 وأ ناك ًايراج ليلقلا يف هميرحت يوونلا ثحبو . هبانتجا ىلوألا نأل رشکلا

 . ًادكار

 : طئاغلاو لوبلا ًاضيأ بنتجيو

 : ركذ ام بنتجیو « هريغو ةرمثلا تقو (ةرمثملا ةرحشلا تحتو)

 : عضوم يقو « سانلل كولسملا (قيرطلا يفو)

 : يفو « ًءاتش سمشلا عضومو « ًافيص (لظلاو)

 يف ةطقاس بقتثلا ةظفلو «ريدتسملا لزانلا وهو ءضرألا يف (بقثلاو)

 . نتملا خسن ضعب

 ةجاح لا يضاق « ةرورض ريغل ًابدأ (ملكتي الو)

 ةيح ىأر نمک « مالكلا ىلإ ةرورض تعد ناف ("'طئاغلاو لوبلا ىلع)
 . لثنیح هل هرکی مل ًاناسنإ دصقت

 )١( لیلدب الإ اهقالطإ زوجي ال يعرش مکح ةهارکلا .
 ) )۲ةطئاخلا : لصالا يف .

۹ 



 لاح كلذ هل هرکی يأ (امهربدتسي الو رمقلاو سمشلا لبقتسی الو)

 امهرابدتسا نإ :لاق بذهلا حرشو ''' ةضورلا يف يوونلا نکل « هتجاح ءاضق

  ءاوس امهرابدتساو اهابقتسا كرت نإ :طیسولا حرشلا يف لاقو « هورکمب سیل

 . اھ لصأ ال ""یفابقتسا ةهارك نإ :قیقحتلا يف لاقو . ًاحابم نوکیف يأ

 . نتملا خسن ضعب يف طقاس « هرخآ ىلإ لبقتسی الو :هلوقو

 )١( نیتفلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور .

 )٢( اهابقتسا : عوبطلا حرشلا ي .



 قر

 ئیں ین یی کاج ىج
 یس’ ورال نو سکس

 ءوضولا ضقاون يف لصف

 '''ٹدحلا تابسآ ًاضيأ ةاسلا

 لطبي يأ (ضقني يذلاو)

 : اهدحأ (ءايشأ '''ةتس ءوضولا)

 . حضاو يح ئضوتم نم ربدلاو لبقلا يأ (نيليبسلا نم جرخ ام)

 هذهك ًاسجن وأ ء یصحو مدك ًاردان وأ ء طئاغو لوبک جراخلا ناك ًاداتعم

 نّكمم ئضوتم نم مالتحالاب جراخلا ينلا الإ « دودك ًارهاط وأ « ةلثمألا

 هيجرف نم جراخلاب ہہوضو ضقتنی امن لكشملا ىثنخلاو . ضقنی الف"

 : يناثلاو . ًاعيمج

 ضرألا نم : ةدايز نتملا خسن ضعب ینو (نكمتملا ةئيه ريغ ىلع مونلاو)

 «نكمتم ريغ ًادعاق مان ول ام نكمتملاب جرخو « ديقب تسيل ضرألاو . هدعقمب

 : ثلاثلاو « '*' انکمتم ولو هافق ىلع وأ « (ئاق مان وأ

 )١( سدحلا : لصألا يف .

 . عوبطملا نم حيحصتلاو ۰ طوطخلا نتملا يف اذكو ء ةسمخ : لصألا يف (۲)

 . ضرألا نم : عوبطملا ح رشلا يف (9)

 نيعلا» : لك هلوقل ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا ىلع ًاقلطم ءوضولا ضقني مونلا )٤(

 ءاورإلا يف ينابلالا هنّسحو (4۷۷) هجام نبا ہاور] «أضوتيلف مان نمف ء هّسلا ءاكو

(۱۱۳)]. 

۷۱ 



 . هيلع ةبلغلا يأ (لقعلا لاوزو)

 عبارلاو . كلذ ريغ وأ « ءامغإ وأ « نونج وأ (ضرم وأ رکسب)

 . ةتيم ولو مرحلا ريغ (''”ةيبنجألا ةأرملا لجرلا سلو)

 دارلاو « ًافرع ةوهشلا ذح ًاغلاب ىثنأ وأ ناك ًاركذ ةأرملاو لجرلاب دارملاو

 ‹ ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن لجأل ''”ديبأتلا ىلع اهخاکن َمُرَح نم مرحلاب

 :هلوقو

 «سماخلاو . ٍذئنیح ضقن الف لئاحب ناك ول ام جرخي (لئاح ريغ نم)

 مرحملا ريغ ظفل انتبثأو  طوطخلا نت ا نم حيحصتلاو « مرحملا ريغ : لصألا يف (۱)

 ۱ حرشلا يف

 . عوبطلا حرشلا نم طقاس : ديبأتلا لع هلوق (۲)
 هک اسلا سم وا #9 : ىلاعت هلوق ةأرملا سملب ءوضولا ضقن يف ةيعفاشلا ليلد (۳)

 هلوق اولمحو « كلذب ضقنلا مدع ىلإ ةیفنح لا بهذو ء ديلاب سمللا ىلع هولمحو
 دقف  صنلل ريسفت وه يذلا 226 هلعفل قفاوملا حجارلا وهو « عاجلا ىلع ىلاعت

 قيرط نم ء(١١5 /5) دمحأو ء )۸٦( يذمرتلاو « (۱۷۹) دواد وبآ ىور

 لكك هللا لوسر نأ اش ةشئاع نع ةورع نع تباث يبأ نب بيبح نع شمعألا

 م ًابيبح نأب ثيدحلا لعأ دقو . ًاضوتي لو ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن ضعب لبت
 رمع وبأ لام دقو : (۳۸/۱) ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق « ًائيش ةورع نم عمسی

 ةياورل هوتبثو نويفوكلا هححص : لاقف ثيدحلا اذه حيحصت ىلإ ربلا دبع نبا
 نم ربكأ وه نّمع هتياورل ةورع هؤاقل ركني ال بيبحو « ثیدح ا ةمئأ نم تاقثلا

 نع ةورع نب ماشه هيلع هعبات دقف  ثیدحا ةياورب درفني مو ءأتوم مدقأو ةورع
 حيحص رخآ دانسإب ثيدحلا ءاج دقو . )١/ 2١( ينطقرادلا هاور «ةشئاع نع هيبأ

 ةيارلا بصن يف اهرظنا تاعباتمو دهاوش ثيدحللو « رازبلا هاور ةشئاع نع
 . (4۹/۱) ينطقرادلا ننسو (۳۹-۳۷/۱)

۷۲ 



 : )صضقاونلا رخآ وهو

 «یشنآ وأ ًاركذ ء هريغ وأ هسفن نم (فکلا نطابب يمدآلا جرف شمو)

 :هلوق اذکو خسنلا ضعب يف طقاس يمدالا ظفلو . ًاتيم وأ ًايح رببک وأ ًاریغص

 ىلعو (ديدجلا) لوقلا (ىلع) ضقنیف يمدالا يأ (هربد ةقلح سمو)

 : فکلا نطابیو . ذفتلا یقتلم : اهب دارلاو « ةقلحلا سمب ضقنی ال میدقلا

 سوژرو هفورحو « رهاظلا فکلا نطابب جرخو « عباصالا نوطب عم ةحارلا

 . ریسیلا لماحتلا دعب يأ  كلذب ضقن الف (هنیب امو عباصألا

 راشآو « ديدجلا ىلع هربد ةقلح شم : وهو « سداسلا رکذ : طوطخلا نتملا يف (۱)

 . خسنلا ضعب نم اهطوقس ىلإ حراشلا

۷۳ 



 لسغلا بجوم يف لصف

 . ًاقلطم ءیشلا ىلع ءاملا نالیس : ةغل لسغلاو

 . ةصوصخ ِةّينب ندبلا عيمج ىلع هناليس : ًاعرشو

 (ءايشأ ةتس لسغلا بجوي يذلاو)

 ربعيو (نيناتخلا ءاقتلا : يهو « ءاسنلاو لاجرلا اهيف كرتشي) اهنم (ةثالث)

 نم اهردق وأ ء هنم ركذلا ةفشح بّيغ حضاو يح جاليإب ءاقتلالا "اذه نع

 . "”ركذ ام جاليإب ًابنج هيف جلوملا يمدآلا ريصيو « جرف يف اھعوطقم
 لسغ الف ۰ لكشملا ىثنخلا امأو « هيف جاليإب هلسغ داعي الف تيملا امآ

 . لب يف جاليإب الو ء هتفشح جاليإب هيلع
 : كرتشملا نمو

 ينملا لق ناو « جاليإ ريغب صخش نم (ّينملا) جورخ يأ (لازنإو)
 وأ ةظقي يف هريغ وأ عاجب جراخلا ناك ولو « مدلا نول ىلع تناك ولو « ةرطقك

 جرخف هبلص رسكنا نأك « هريغ وأ داتعملا هقيرط نم اهريغ وأ ةوهشب مون

 )١( هذه : لصالا يف .

 (٢۲ هاور] «لسغلا بجو َناتخلا ناتخلا سمو عبرألا اهبعش نیب سلج اذإ» : 45 هلوقل
 ملسم )۳٣٤([.

۷ 



)۱( u, 

 : كرتشلا نمو

 . دیهشلا يف الإ (تولا)

 ةأرما نم جراخلا مدلا يأ (ضيحلا : يهو « ءاسنلا اهب صتخت ةثالثو)

 . نينس عست تغلب
 لسغلل بجوم هنإف ء '''ةدالولا بقع جراخلا مدلا وهو (سافنلاو)

 للبلا نع ةدّرجملاو ء ًاعطق لسغلل ةبجوم للبلاب ةبوحصملا (ةدالولاو)

 طرتشي ينم ا جورخب لسغلا باجيإ نأ ىلإ ةلبانحلا بهذو « ةيعفاشلا بهذم اذه (۱)
 هاور] «لستغاف ءالا تخضف اذإ» : ينعش ىلعل و هلوقل  قفدو ةوهشب نوكي نأ

 يف كلذ طرتشي الو . [(١؟5) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو (۰ )٦ دواد وبا

 مئانلا ىلع لسغلا ب لوسرلا بجوأ دقو « سح ال دقو ىسني دق متانلا نال مونلا
 . الا ةيؤرب مالتحالاب

 جراخلا مدلا وه « لسغلا بجوي يذلا سافنلا مد نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو )۲(

 لدي يذلا قلطلا ملأ عم نيموي وأ مويب ةدالولا لبق نوكي دق اذهو « ةدالولا ببسب

 بقع لزانلا ىلع هرصقو ۰ دلولا لوزن ببسب لزان مد هنأل « ةدالولا عم وأ ء هيلع

 وه ًافتا هانركذ امو « قّرفم الب قیرفتو رصق دحاو هببس لكلا نأ مم ةدالولا

 . ةلبانح ٢ا بهذم



 لسغلا ضتارف : لصف

 : اهدحآ (ءایشآ ةئالث لسغلا ضئارفو)

 يونتو « كلذ وحنو ربكألا ثدحلا وأ ةبانجلا عفر بنجلا يونيف (ةّينلا)

 لب ةنورقم ةّينلا نوكتو « سافنلا وأ ضيحلا ثدح عفر ءاسفنلاو ضئاحلا

 لسغ دعب یون ولف « هلفسأ وأ ندبلا ىلعأ نم لسغي ام لّوآ وهو « ضرفلا

 . هتداعإ بجو عزج

 هر ام اذهو لستغلا يأ (هندب ىلع تناك نإ ةساحنلا ةلازإو)

 ء ةساجنلاو ثدحلا نع ةدحاو ةلسغ يفكت الف هيلع ""شصنو يعفارلا

 . امهنع ةدحاو ةلسغب ءافتک الا يوونلا حجرو

 ناتلسغ بجو ةّينيع تناك اذإ امآ « ةيمكح ةساجنلا تناك اذإ هلو

 . امھنع

 عيمج لدب خسنلا ضعب يفو . (ةرشبلاو رعشلا عيمج ىلإ ءالا لاصيإو)

 .فيثكلاو هنم فیفخلا نيب قرف الو « هريغو سأرلا رعش نيب قرف الو « لوصأ

 دارملاو . هضقن بجو ضقنلاب الإ هنطاب ىلإ ءاملا لصي مل نإ روفضلا رعشلاو

 . دللا رهاظ ةرشبلاب

 ۷۱و



 قوقش نمو « عودجم فنآ نمو هینذآ ٰيخامص نم رهظ ام لسغ بجيو

 نم ودبي ام لو « فلقألا نم '''ةفلقلا تحت ام ىلإ ءالا لاصيإ بجيو « ندب

 برسا : * هلسغ بجي " امو ء '''اھتجاح ءاضقل اهدوعق دنع ةأرملا جرف

 )١( رکذلا دلج نطاب يأ .
 . اهتجاح : لصألا يف (۲)
 . امو : لصالا يف (۳)

 )٤( ًاضيأ : ینعی .
 )٥( طئاغلا اهنم برسی يتلا « حتفلاب : ةبرسملا .
 ) )5ةجاحلا ءاضق تقو يف : عوبطملا حرشلا يف .

۷۷ 



 اسغلا ننس

 (ةیمستلا « ءایشآ ةسمخ) لسغلا يأ (هننسو)

 تدّرجت نإ لسغلا ةنس لستغلا هب يونيو (۳ هلبق) ًالماک (ءوضولاو)

 ”رغصألا هب یونی الاو رغصألا ثدح ا نع هتبانج

 رارمإلا اذه نع ربعيو (دسجلا) نم هيلإ تلصو ام (ىلع ديلا رارمإو)

 . كلدلاب

 . ءوضولا يف اهانعم قبسو (ةالاوملاو)

 لسغيف أدبي ةبانحجلا نم لستغا اذإ ةي هللا لوسر ناك) : تلاق عف ةشئ ةشئاع نع )١(
 مث « ةالصلل هءوضو ًاضوتی مث « هجرف لسغيف هلاش ىلع هني هنيميب غرفی مث « هيدي

 ىلع نفح أربتسا دق نأ ىأر اذإ یتح ء رعشلا لوصأ يف هعباصأ لخديف ءاملا ذخأي

 هاور] ( هيلجر لسغ مث « هدسج رئاس ىلع ضافأ مث « تاتفح ثالث هسأر

 . [(۳ ۱۱) ملسمو (۲۷۲) يراخبلا

 ةأرملا عامج وأ « ينملا جورخ نال « رغصألا ثدحلا نع هتبانج درجتت نأ نكمي ال (۲)
 ةلأسم يف قيرفتلا اذه ىلإ ًاضيأ ةجاح الو « هدعب أضوت اذإ الإ . ءوضولا ضقني

 كرت ولو . یفک - هلعفب هدارأو هبلقب ہدصق يأ - ءوضولا یون ام ىتمف < هيلا
 نع (۳۳۰) ملسم ىور دقف « ءوضولا نع هأزجأل ةبانحلا لسغ لستغاو ءوضولا

 هضقنأف « يمأر رفض دش ةأرما ينإ « هللا لوسر اي تلق : تلاق اث ةملس مأ

 مث ٍتايثح ثالث كسأر ىلع يثحت نأ كيفكي امنإ « ال ١ : لاق ؟ ةبانجلا لسغل

 .« نيرهطتف ءاملا كيلع نیضیفت
 ةراهطلا ةرهاط يأ «نيرهطتف» : هلوقو « ءازجإلا ىلع لد «كيفكي» : هلوقف
 . ىرغصلا اهتحت لخدتو «ىربكلا

۷۸ 



 هيقش نم( نمیل لا میدقتو)

 « تاطوسبلا يف ةروکذم رومآ لسغلا ننس نم يقبو (یرسیلا ىلع)
 . رعشلا لیلخخو «ثیلثتلا :اهنم

۷۹ 



 ةنونسملا تالاستغالا : لصف

 ءاهرضاحل (''ۃعمحل ا لسغ « ًالسغ رشع ةعبس ةنونسلا تالاستغالا)

 : لسغو . "يناثلا رجفلا نم هتقوو

 .لیللا فصنب لسغلا اذه تقو لخدیو . یحضاالاو رطفلا (نیدیعلاو)

 . هللا نم ایقسلا بلط يأ (ءاقستسالاو)

 سمشلل (""فوسکلاو) رمقلل (فوسخلاو)

 موی لسغ» : ال هلوقل « ء ملعلا لهآ لاوقآ نم حجارلا ىلع بجاو ةعمجلا لسغ )١(

 )۸٤٦([. ملسمو (۸۷۹) يراخبلا هاور] «ملتحم لك ىلع بجاو ةعمح ا

 اهبف ةعمحبا موي ًاضوت نما : لاق ةا هللا لوسر نأ بعد ةرهس ثيدح امأو
 هححصو « هنسحو (591/) يذمرتلا هاور] «لضفأ لسغلاف لستغا نمو تمعنو

 ىلع بجاو» : و هلوق نأل « لسغلا باجيإ لبق ةمدقتلا ةءاربلا ىلع لمحيف [ينابلألا
 ىلع الإ لدي ال هنأل « بابحتسالا ىلع بوجولا ظفل لمحي نأ نكمي ال «ملتحم لک

 ىلإ فرصت دقف رمألا ةغيصب لسغلاب رمألا فالخب « باجيإلا وهو دحاو ىنعم
 الف بوجولا ظفل امأ ء ةيلضفألا ليبس ىلع رمأ بابحتسالا نال ةنيرقلاب بابحتسالا
 . انفلسأ مک باجيإلا وهو دحاو ىنعم ىلع الإ لدي

 . قداصلا : عوبطلا حرشلا يف (۲)
 ىلع مهسايق ىلع ينبم فوسكلاو ءاقستسالا ةالصل لسغلا بابحتساب لوقلا (۳)

 تفسك دقو ايس ال ؛ لِقتل لصح ولو « ایه لاستغا ةنسلا يف تبثي لو « ةعمجلا

 لقن ىلع يعاودلا ترفوت اذإو « كلذب هباحصأ رمأ هنأ لقب اويلي هنمز يف سمشلا

 . نكي مل هنأ ىلع لد لقنُي مل مث ءيش
 ةالصو « نیزتلا ًاكرات ةلذب بايثب جورخلا اهيف بلطي ءاقستسالا ةالص نأ ىلع
 . امل لاستغالا نم سانلا نكمتي الف ةأجف ثدحت فوسكلا



 : لسغو ارفاک وأ ناك السم (تیلا لسغ) لجأ (نم لسغلاو)

 الاو « ةرفاکلا ضحت مل وأ « هرفک يف بنجي ۸ نإ (ملسأ اذإ رفاکلاو)

 . ملسآ اذ| طقسی لیقو « حصألا يف مالسالا دعب لسغلا بجو

 ققحت ناف ء لازنإ ایهنم ققحتی مو (اقافآ اذإ هيلع یمغملاو « نونجلاو)

 . یهنم لك ىلع لسغلا بجو ایهنم

 « هريغو غلاب نیب لسغلا اذه يف قرف الو (مارحإلا) ةدارإ (دنع لسغلاو)

 . مّميت ءاملا مرحملا دجي مل ناف ء ضئاحو رهاط نیب الو « لقاعو نونج نيب الو

 : لسغلاو

 . ةرمع وأ جحب مرحمل (ةكم لوخدلو)

 . ةجحلا يذ عسات يف" (ةفرعب فوقوللو)

 « ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف (ثالثلا راجلا يمرلو « ةفلدزمب تيبمللو)

 الف ء رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر امأ . ًالسغ اهنم موي لک يمرل لستغيف

 رمأ ةئ يبنلا نأل ًاقلطم رفاكلا ىلع لسغلا بوجو هللا همحر دمحأ مامإلا بهذمو (۱)
 هححصو (700) دواد وبأ هاور . ملسأ نيح لستغي نأ هش مصاع نب سيق

 . (۱۲۸) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا
 «تئش نإ موي لک لستغا : لاق ء لسغلا نع في ًایلع لجر لأس : لاق ناذاز نع (۲)

 مويو رحنلا مويو ةفرع مويو ةعمجلا موي : لاق « لسغلا وه يذلا لسغلا ءال : لاقف

 ینابلالل ليلغلا ءاورإ : رظنا . حيحص دنسب يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا هاور . رطفلا
 .(۱۷۷ ر٦۱۷ /۱)

۸۱ 



 . فوقولا لسغ نم هنمز برقل هل لستغي

 : لسغلاو

 0 تضافا وأ مودق فاوطب قداصلا (فاوطللو)

 (" لي ہللا لوسر ةنيدم لوخدلو ء "۲ یعسللو)

 . تالوطلا يف ةروکذم ةنونسلا لاسغالا ةيقبو

 . عادوو : عوبطلا حرشلا يف ()

 اهانتبثآو « حراشلا لصأ يف الو « نت ا طوطخ يف ةدوجوم ريغ « يعسللو : هلوق (۲)

 . عوبطلا نم
 فاوطلاو « رامجلا یمرو «ةفلدزمب تیبملل لاستغالا بابحتساب لوقلا : ةدئاف (۳)

  ةکم لوخدو عامتجالا ىلع سایقلا ىلع ينبم « ةيوبنلا ةنیدم ا لوخدو « يعسلاو
 . رکذ ام ىلع ةنسلا يف لیلد تبثی ملو

 ہ۲



 صر ہمہ هوم ےب
 نيفخلا ىلع حسلا : لصف

 الو ء لفن وأ ضرف لسغ ین ال ءوضولا يف ('''زئاج نيفخلا ىلع حسملاو)
 لسغ نع ًالدب حسلا دارأف « هلجر تيمد وأ بنجأ ولف ء ةساجن ةلازإ يف

 نیلجرلا لسغ َّنأ ہ زئاج : هلوق رعشأو . لسغلا نم دب ال لب « زجب مل لجرلا
 ًادقاف نوكي نأ الإ . طقف امهدحأ ال نیفح ا حسم زوجي امنإو « حسلا نم لضفأ

 . ىرخألا

 صخشلا (ئدتبي نأ « طئا رش ةثالثب)

 لعف مث ء اهفخ سبلو ًالجر لسغ ولف (ةراهطلا لامك دعب ایهسبل)

 مث ء ةراهطلا لاك دعب اهسبل أدتبا ولو  فکی مل كلذك ىرخألا لجرلاب

 . حسملا زجب مل فخلا مدق لجرلا لوصو لبق ثدحأ

 نیفخلا يأ (انوكي نآو)

 نود اناك ولف « اهیبعکب (نيمدقلا نم ضرفلا لسغ لحمل نيرتاس)

 عنام ال « لئاح ا انه رتاسلاب دارم او « هيلع حسلا فكي مل سادملاك نيبعكلا

 . امهالعأ نم ال نيفخلا بناوج نم رتسلا نوكي نأو « ةيؤرلا

 )١( رتاوتم نيفخلا ىلع حسملا نأب ظافحلا نم عمج حرص : يرابلا حتف يف ظفاحلا لاق «

 نع ةبيش يبأ نبا یورو . ةرشعلا مهنم « نیناثلا اوزواجف هتاور مهضعب عمجو
 نيفخلا ىلع حسملاب ةباحصلا نم نوعبس ينثدح : لاق هللا همحر يرصبلا نسحلا .

۸۳ 



 نم هجئاوح "نم رفاسم ددرتل (امھیلع يشلا عباتت نکمی ام انوکی نأو)

 ذوفن ناعنمی ثیحب « نييوق ایهنوک فنصملا مالک نم ذخؤيو . لاحرتو طح

 . ءاملا

 ناف « ًالثم دربلا ةدشل فح قوف ًافخ سبل ولو « |بتراهط ًاضيأ طرتشیو

 ناك ناو « ىلعألا ىلع حسلا مص لفسألا نود حسملل ًااص ىلعألا ناك

 لصوف ىلعألا وأ « مص لفسألا حسمف ىلعألا نود حسملل ًاح اص لفسألا

 م ناو « ىلعألا دصق نإ ال امهدصق وأ « لفسألا دصق نإ حص لفسألل للبلا

 . حصألا يف أزجأ ةلمجلا يف حسملا دصق لب « امهنم ًادحاو دصقی

 . اهب ةلصتملا ("”نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسلاو ةليلو ًاموي ميقملا حسميو)

 2 ترخأت وأ تمدقت ءاوس

 نئاكلا ثدحلا ءاضقنا نم يأ (ثدحب نيح نم) بسحت (ةذملا ءادتباو)

 نم الو ء حسملا تقو نم الو « ثدح ا ءادتبا نم ال (نيفخلا سبل) مات (دعب)

 ثدح ا مئادو 1 میقم حسم ناحسمی مئاماو ه رفسب یصاعلاو 4 للا ءادتبا

 . هجئاوح يف : باوصلا لعلو « لصألا يف اذکه (۱)
 . نهيلايلب : عوبطملا ينو « طوطخلا نتملا يف اذكو « لصألا يف اذكه (؟)
 « نيفخلا ىلع حسملا نع شيخ بلاط يبآ نب يلع تلأس : لاق ئناه نب حيرش نع (۲)

 .(میقملل ةليلو ًامویو « رفاسملل نهیلایلو مايأ ةثالث ةا هللا لوسر لعج) : لاقف
 .(۲۷۹) ملسم هاور

 -قالصلاک ءاهلعف زاوج نيح نم اهتقو ءادتبا ناکف ءةتقؤم ةدابع اہنأب اوللع دقو )٤(

A 



 ًاضرف هب يلصي نأ لبق مئادلا هثدح عم رخآ ًاثدح نيفخلا سبل دعب ثدحآ اذإ

 وهو « هيفخ هيلع سبل يذلا هرهط يقب ول هحيبتسي ناك ام حيبتسيو ء حسمي

 هلفاون حابتساو حسم ثدحب نأ لبق اضرف هرهطب ىلص ولف « لفاونو ضرف

 . طقف

 اذإ حسملا مسا هيلع قلطي ام فا حسم يف بجاولاو (ميقم حسم منآ)

 الو فا بقع ىلع الو « هنطاب ىلع حسلا یزج الو ء فخلا رهاظ ىلع ناك

 . هلفسأ ىلع الو هفورح ىلع

 الو هعباصأ نيب حساملا جرفي نأب « ًاطوطخ نوكي نأ هحسم يف ةنسلاو

 ءامهدحأ علخ وأ (اهعلخب « ءايشأ ةثالثي) نيفخلا ىلع (حسملا لطبيو)

 رانمو (۱۹۸/۱) ينيبرشلا بيطخلل عانقالا : رظنا . ًاضيأ ةلبان ا بهذم وهو-
 دعب ةدملا رمت دق هنأ لوقلا اذه ىلع لكشيو . (۳۱/۱) نايوض نبال ليبسلا

 حسام هنأ هيلع قدصي الو ءًاحسام یّمسی الف « حسملا يف اهنم ديفتسي الو ثدحلا

 نم أدبت ةدلا نأ ليلدلا هدّيؤي يذلاف (میق ا حسمی ب١ : لئ هلوقل حسلا لعفب الإ
 : یوونلا لاقو « رڈنلا نبا ہراتخاو ء دمحأ نع ةياور وهو « ثدحلا دعب حسلا نيح

 يعفاشلا ينامثعلا دمحم ةمئالا فالتخا يف ةمألا ةمحر : رظنا . ًاليلد حجارلا وهو
(۸). 



 . هقرختک حسلا ةيحالص نع فخلا جورخ وأ « هعالخنا وأ

 .ميقملل ةليلو موي نم حسملا ةدم : خسنلا صضعب یو (ةدلا ءاضقناو)

 : ضورعبو . رفاسملل اهیلایلو مايأ ةثالثو

 . فخلا سبالل سافن وأ .ضيح وأ «ةبانجک (لسغلا بجوی امو)

۸٦ 
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 یھ سو رج
 ےہ ورا 22 سکس

 ل معلا يف لصف

 . هلبق يذلا ىلع لصفلا اذه ميدقت « نت ا خسن ضعب يفو

 دصقلا : ةغل مميتلاو

 « لسغ وأ ءوضو نع الدب نیدیلاو هجولل روهط بارت لاصيإ : ًاعرشو

 . ةصوصخ طئارشب ء وضع لسغ وأ

 . لاصخ سم نتملا خسن ضعب يفو (ءايشأ ةسمخ مميتلا طئارشو)

 : اهدحأ

 : يناثلاو ( ضرم وأ رفسب رذعلا دوجو)

 ‹ اهتقو لوخد لبق اهل مميتلا حصي الف ('''ةالصلا تقو لوخدو)

 : ثلاثلاو

 بلطیف « هبلط يف هل نذأ نمب وأ هسفنب تقولا لوخد دعب (ءاملا بلطو)

 ناك نإ عبرألا تاهجلا نم هيلاوح رظن ًادرفنم ناك نإف « هتقفرو هلحر نم ءاملا

 :عبارلاو . هرظن ردق ددرت ضافخناو عافترا اهيف ناك نإف « ضرألا نم وتسمب

 وأ سفن باهذ ىلع هلامعتسا نم فاخي نأب « ءاملا يأ (هلامعتسا رذعتو)

 هسفن ىلع ہدصق ول فاخو ءام هبرقب ناك ول ام رذعلا يف لخديو ء وضع ةعفنم

 . ةءارقلل ًاليهست اذكه اهانتبثأو ةولصلا : لصألا يف (۱)

۸۷ 



 نتم ا خسن ضعب يف دجویو . بصاغ وأ « قراس نم هلام وأ « ودع وأ عبس نم

 : يهو ء هلامعتسا رذعت دعب ةدايز طرشلا اذه يف

 : سماخلا ط رشلاو (بلطلا دعب هزاوعإو)

 رهاطلا قدصیو ٠ يدنلا “ريغ روهطلا يأ (رهاطلا بارتلاو)

 اذه يف ةدايز خسنلا ضعب يف دجویو « شبنت مل ةربقم بارتو . بوصغملاب

 : يهو « طرشلا

 يف يوونلا هلاق ال قفاوم اذهو (زجي مل لمر وأ صج هطلاخ ناف رابغ هل)

 . كلذ زوج یواتفلاو ةضورلا يف نکل « حیحصتلاو « بذهلا حرش

 ء بارتلا : فنصلا لوقب حرخو « "رابغ هيف لمرب ًاضيأ ممیتلا ٌحصيو

 الف لمعتسلا امأو . سجنلا رهاطلاب جرخو « فزخ ةقاحسو « ةرونلاك « هريغ

 . هب ممیتلا حصي

 : اهدحآ (ءایشآ ةعبرأ هضنا رفو)

 یون ناف ۰ ضرفلا ةّين « لاصخ عبرآ : نتلا خسن ضعب يفو (ةّينلا)

 )١( يريغ : لصألا ین .

 ء ديعصلا سفن يف ةمئالا فلتخا : (57) ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر يف لاق (۲)
 وأ رهاط بارتب الإ مميتلا زوجي الف « بارتلا : ديعصلا : دمحأو يعفاشلا لاقف

 مميتلا زوجيف « ضرألا : ديعصلا : كلامو ةفينح وبأ لاقو « رابغ هيف لمرب

 كلام دازو « هيف رابغ ال لمرو « هيلع بارت ال رجحب ولو « اهئازجأو ء ضرألاب
 . تابنلاک ‹ ضرألاب لصتا اب زوجيو : لاقف

۸۸ 



 ةالصو لفتلا هعم حابتسا طقف ضرفلا وأ « یهحابتسا لفتلاو ضرفلا ممیتلا

 . ةالصلا یون ول اذکو . هعم ضرفلا حبتسی مل طقف لفنلا وأ . ًاضيأ ةزانجلا

 ةّينلا هذه ةمادتساو « نيديلاو هجولل بارتلا لقنب ممیتلا ةّين نرق بجيو

 كلذب حسمی مل « بارتلا لقن دعب ثدحآ ولو « هجولا نم ءيش حسم ىلإ

 . هريغ لقنی لب ء بارتلا
 : ثلاثلاو یناثلاو

 ىلإ : ""خسنلا ضعب ینو (نیقفرلا عم نيديلا) حسم (و هجولا حسمو)

 اهب قلعف « معان بارت ىلع هدي عضو ولو . نیتبرضب اهحسم نوکیو « نيقفرملا

 : عبارلاو . یفک برض ريغ نم بارت

 مميت ءاوس « نيديلا حسم ىلع هجولا حسم میدقت بجیف (بیترتلاو)

 هجولل بارتلا ذخآ امآو « حصي مل بیترتلا كرت ولو « ربكأ وأ رغصآ ثدح نع

 حسمو « بارت ىلع ةعفد هیدیب برض ولف « بیترت هيف طرتشي الف نیدیلاو

 . زاج هنيمي هراسیپو ههجو هنيميب

 . لاصحخ ثالث : خسنلا ضعب يفو (ءایشآ ةثالث) ممیتلا يأ (هننسو)

 میدقتو « امهنم (یرسیلا ىلع) نيديلا نم (ینمیلا میدقتو « ةيمستلا)

 )١( خسن : لصالا يف .

۸۹ 



 . ءوضولا يف اهانعم قبسو (ةالاولاو)

 هتاخ ممیتلا عزن : اهنم  تالوطلا يف ةروكذم یرخآ ننس ممیتلل يقبو

 . اهیف متاخلا عزن بجیف ةيناثلا امآ « ىلوألا ةبرضلا يف

 : لك اهدحآ (ءایشآ ةثالث ممیتلا لطبُي يذلاو)

 مث (ميتم ناك یتمف « ثدحلا بابسآ يف هنايب قبسو (ءوضولا لطبآ ام)
 : يناثلاو . همميت لطب ًالثم ثدحآ

 يف ءاملا دوجو) : خسنلا ضعب يفو (''”ةالصلا تقو ريغ يف ءاملا ةيؤرو)

 يف هلوخد لبق همهوت وأ ءاملا ىأر مث ءاملا دقفل مميت نمف (ةالصلا تقو ريغ

 طقسی ال امم ةالصلا تناكو « اهيف هلوخد دعب هآر ناف « همميت لطب ةالصلا

 مميتلاب اهضرف طقسي امم وأ « لاحلا يف تلطب ميقم ةالصك « مميتلاب اهضرف

 مميت ناك نو < ًالفن وأ ةالصلا تناك ًاضرف «لطبت الف رفاسم ةالصك

 : ثلاثلاو . هلاحب قاب همميت لب هتيؤرل رثآ الف « ءاملا ىأر مث ضرمل صخشلا

 . "لعف وأ لوقب مالسإلا عطق يهو (ةدرلاو)

 بجو رتاس هيلع نكي مل ناف « وضع يف ءاملا لامعتسا ًاعرش عنتما اذإو

 مميتي امناف ثدحملا امأو « بنجلل امهنيب بيترت الو « حيحصلا لسغو ممیتلا

 قباطم وهو « خسنلا ضعب يف فنصملا هركذ ام انتبثأو « ءاملا ةيؤرو : لصألا يف )١(

 . طوطخملا نتملل

 . عوبطلا حرشلا نم طقاس « لعف وأ لوقب : هلوق (۲)



 روکذم همکحف رتاس وضعلا ىلع ناك ناو « لیلعلا وضعلا لسغ لوخد تقو

 : فنصلا لوق يف

 بصق وأ باشخآ يهو «ميجلا حتفب ةريبج عمج (رئابجلا بحاصو)

 . محتلیل رسکلا عضوم ىلع دشتو یّوست

 . قبس ام ررض فوخل اهعزن هنکمی مل نإ ءام اب (اهیلع حسمی)

 . قبس |ک هیدیو ههجو يف رئابحجلا بحاص (ممیتیو)

 تناکو (رهط ىلع) رئابجلا يأ (اهعضو ناك نإ هيلع ةداعإ الو يلصيو)

 لاق هنكل « ةضورلا ین يوونلا هلاق ام اذهو « داعأ الإو « مميتلا ءاضعأ ريغ يف

 مميتلا ءاضعأ نيب يأ « قرفلا مدع يضتقي روهمجلا قالطإ نإ : عومجملا يف

 .اهريغو

 كاسمتسالل هنم دب ال ام الإ حيحصلا نم ذخأت ال نأ ةريبحلا يف طرتشيو

 . ةريبجلاك حرجلا ىلع اهوحنو مهرملاو ةباصعلاو . قوصللاو

 مميتب ضرف يتالص نیب عمجي الف « ةروذنمو "" (ةضيرف لكل مميتيو)

 اذإ ةأرمللو . اهتبطخو ةعمج الو « فاوطو ةالص الو « نيفاوط نیب الو « دحاو

 كلذب ةالصلا نيبو هنيب عمجتو < ًارارم هلعفت نأ جوزلا نيكمتل تمميت

 يلصي « ءاملاب ءوضولاك مميتلا : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو « روهمجلا بهذم اذه (۱)

 ةمحر : رظنا . يروثلاو نسحلا لاق هبو « ءاملا دوجو وأ « ثدحلا ىلإ ثدحلا نم هب

 . (۵6) ةمئالا فالتخا يف ةمألا

۹۱ 



 : هلوقو «مميتلا

 , ٠تا ۰ ۰ ۵ مو ۰ ۰ 8 5
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 اهتلازإو تاساجنلا نایب يف لصف

 . ةالصلا باتك لبق خسنلا ضعب يف روكذم لصفلا اذهو

 ىلع اًهوانت مّرح نيع لک : ًاعرشو « رذقتسم لک : ةغل ةساجنلاو

 ءاهراذقتسال الو ء اهتمرش ال «زيمتلا ةلوهس عم رايتخالا ةلاح يف قالطإلا

  اهرثکو ةساجنلا ليلق قالطإلا يف لخدو . لقع وأ ندب يف اهررضل الو

 لكأ زيمتلا ةلوهسو . ةساجنلا لوانت حيبت اهنإف « ةرورضلا رایتخالاب جرخو

 ةتيم ء اھتمرح ال : هلوقب جرخو « كلذ وحن وأ ةهكاف وأ نبج يف تيملا دودلا

 تابنلاو رجحلا ررضلا يفنبو « هوحنو ينلا « راذقتسالا ""دعبو « يمدآلا

 . لقع وأ ندبل رضللا

 : هلوقب ربدلاو لبقلا نم جراخلا سجنلل ًاطباض فنصملا ركذ مث
 لوبلاك داتعملا جراخلاب قداص وه (سجن نیلیبسلا نم جرخ عئام لكو)

 . حيقلاو مدلاك ردانلاو « طئاغلاو

 نم وأ |مھنم دّلوت امو « ریزنخو بلك ريغ ناويح وأ يمدآ نم (ينملا الإ)

 ةدعلا هليحت ال بلصتم لكو « دودلا : عئایب جرخو « رهاط ناويح عم امهدحأ

 جرخي ام لکو : خسنلا ضعب يفو « لسخلاب رهطي سجنتم وه لب سجنب سيلف

 . راذقتسالا ديقبو : ةرابعلا لعلو ء لصألا يف اذكه (۱)

۹۳ 



 . عئام : طاقسإو - عراضلا ظفلب -

 "محلا لوكأم نم اناك ولو (ثاورألاو لاوبألا عيج لسغو)

 ةاّرسملا يهو « نيعلاب ةدهاشم تناك نإ ةساجنلا لسغ ةيفيكو (بجاو)

 «حير وأ نول وأ معط نم اهفاصوأ لاوز ةلواحمو « اهنيع لاوزب نوكت « ةينيعلاب

 تناك ناو « رضی مل هلاوز رسع حير وأ نول وأ رض ةساجنلا معط يقب ناف

 ىلع ءاملا ءارجإ يفكيف «ةيمكحلاب ةاّسملا يهو ء نیعلاب ةدهاشم ريغ ةساجنلا

 . ةلحاو ةرم ولو اهب سجنتملا

 : هلوق لاوبألا نم فنصملا ىنثتسا مث

 الوکأم الو ًابورشم لوانتي مل يأ (ماعطلا لكأي مل يذلا يبصلا لوب الإ)

 . يذغتلا ةهج ىلع

 شرلا يف طرتشي الو . "۳ (هيلع ءالا شرب رهطي) يبصلا لوب يأ (هنإف)
 . ًاعطق هلوب لسغ يذغتلا ةهج ىلع ماعطلا يبصلا لكأ ناف « ءاملا ناليس

 يف اولص» : الب هلوقل  رهاط هم لکڑی ام ثورو لوب نأ ةلبانحلا بهذم (۱)
 اوبرشي نأ نيينرعلا رمأو . ينابلألا هححصو )۳٤۸( يذمرتلا هاور «منغلا ضبارم
 رانم : رظنا )١711([. ملسمو )1۸٠۲( يراخبلا هاور] : ةقدصلا نابلأو لاوبأ نم

 . (۵۲ )١/ نايوض نبال ليبسلا
 ىلإ ماعطلا لكأي مل ريغص امل نباب تتأ انآ : ان» نصحم تنب سيق مأ ثيدحل (۲)

 ءایب اعدف « هبوث ىلع لابف « هرجح يک هللا لوسر هسلجأف « هي هللا لوسر
 . [(۲۸۷) ملسمو (۲۲۳) يراخبلا هاور] . هلسغي لو هحضنف

۹٤ 



 . اضوب نم لسغيف « یثنخاو « ةيبصلا يبصلاب جرخو

 ۸ سکع ناف ء ًالیلق ناك نإ هيلع ءالا دورو سجنتلا لسغ يف طرتشیو

 . ًادوروم وأ ًادراو سجنتلا نوک نيب قرف الف ربثکلا ءام ا اّمآ  رهطی

 یفعیف ('''حیقلاو مدلا نم ريسيلا الإ تاساجنلا نم ءيش نع یفعی الو)

 . ایهعم ةالصلا حصتو « ندب وأ بوث نم امهنع

 . لمنو بابذک (ةلئاس هل سفن ال) ءیش يأ (ام الو)

 تام اذإ : خسنلا ضعب یئو (هسحنب ال اف هيف تامو ءانإلا شو ڈار

 ةلئاس هل سفن ال ام حرط ول هنأ هسفنب يأ « هيف عقو : هلوق مهفأو . ءانإلا يف

 هذه ضرعتي مو « ريغصلا حرشلا يف يعفارلا هب مزج ام وهو « رض عئاملا يف

 . ريبكلا يف ةلأسملا

 اذإو « رض هيف تعقو ام تّرتغو « ةلئاس هل سفن ال ام ةتيم ترثك اذإو

 عم ىنثتسيو ًاعطق سجتتی مل ء ةهكافو « لخ دودك عئام ا نم ةتيلا هذه تأشن

 . ةراهطلا باتك يف اهضعب قبس « تاطوسبلا يف ةروكذم لئاسم انه رکذ ام

 (امهدحأ نم وأ امهنم دّلوت امو ريزنخلاو بلکلا الإ رهاط هّلك ناويحلاو)

 اذإف هيف ضیحت دحاو بوث الإ انادحإل ناك ام) : 0

 نأل وفعلا ىلع لدي اذهو : اولاق . (۱۸۲) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو دواد

 .هرهطي ال قيرلا



 وهو « ةساجنلا نم دلوتلا دودلا ةراهطب قدصت هترابعو «رهاط ٍناويح عم

 . كلذك

 : خسنلا ضعب يفو (يمدالاو دارجلاو كمسلا الإ ةسجن اهلك ةتيلاو)

 . ةرهاط اهنإف اهنم لک ةتيم يأ ء مدآ نباو

 روهط ءایب (تارم عبس ريزنخلاو بلکلا غولو نم ءانإلا لسغيو)

 ناك نإف ہ سجنتلا لحلا معي « روهطلا (بارتلاب» بوحصم (نهادحإ)

 الب هيلع ٍتايرج عبس ءالا رورم "يفك « راج ردك ءام يف رکذ اب سجتتلا

 ةرم اهلك تبسح « ًالثم تالسغ تسب الإ ةيبلكلا نيعلا لزت مل ناو « ريفعت
 . حصالا ىلع اهيف بيرتتلا بجي ال ةيبارتلا ضرألاو « ةدحاو

 هیلع ''”يتأت) ةدحاو (ةرم تاساجنلا) يقاب يأ (رئاس نم لسغُيو)

 ةلاسغ نأ ملعاو . (لضفأ) ءاتلاب ةثالثلاو : خسنلا ضعب يفو (ثالثلاو

 دزي مو « ةريغتم ريغ تلصفنا نإ ةرهاط لوسغملا لحملا ةراهط دعب ةساجنلا

 اذه « ءاملا نم لوسغملا هبرشتي ام رادقم رابتعا دعب ناك اّرع اهاصفنا دعب اہنزو

 . ريغتلا مدع طرشلاف امهغلب نإف « نیتلق غلبي مل نإ

 :يهو ء ةلاحتسالاب رهطي ايف عرش « لسغلاب رهطي امم فنصملا غرف الو

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس « يفك : هلوق (۱)
 . طوطخملا نتملا نم حيحصتلاو « يتأف : لصألا یف (۲)

۹٦ 



 : لاقف ''یرخآأ ةفص نم ءیشلا بالقنا

 ةرمخلا تناك ةمرتحم « بنعلا ءام نم ةذختملا يهو (ةرمخلا تللخت اذإو)

 (ترهط اهسفنب) ًالخ اهتروريص تناكو ء ًالخ تراس : تللخت ىنعمو ءال و

 ةرمخلا ''”للختت مل (نإو)  هسکعو لظ ىلإ سمش نم اهلقنب تللخت ول اذكو

 اهفرظ رهط ةرمخلا ترهطت اذإو . (رهطت مل اهيف ءيش حرطب تللخ) لب اهسفنب

 . اه ًاعبت

 ‹ ىرخأ ةفص ىلإ ةفص نم ءيشلا بالقنا : لاقي نأ ّمصألاو « لصألا يف اذكه (۱)
 . عوبطملا حرشلا يف اذكه هاندجو دقو

 . للختي : لصألا يف (۲)

۹۷ 



 ةضاحتسالاو سافنلاو ضیح ا ماکحآ نایب يف لصف

 ةضاحتسالاو ء سافنلاو  ضیحا مد : ءامد ةثالث جرفلا نم جرخيو)

 رثكأف نينس عست وهو ضیحلا نس يف (جراخلا مدلا وه ضیحلاف

 ةلبجلل لب ةّلعل ال يأ (ةحصلا ليبس ىلع ةأرملا جرف نم)
 رثكأ يف سيل (عاذل مدتحم دوسأ هنولو) هلوقو (ةدالولا ببس ريغ نم)

 هتعذلو « دوسي ىتح هترمح تدتشا يأ مدلا مدتحا : حاحصلا يفو « نتملا خسن

 . هتقرحأ : رانلا

 هلبق وأ دلولا عم جراخلاف (ةدالولا '''بیقع جراخلا مدلا وه سافنلاو)

 رثكألاو « ةليلق ةغل بيقع يف ءايلا ةدايزو . "'داسف مد لب ًاسافن ىّمسي ال

 . اهفذح

 (سافنلاو ضیح ا مايأ ريغ يف جراخلا مدلا وه) اهمد يأ (ةضاحتسالاو)

 وهو كلذ رادقم يأ (ةليلو موي) ًانمز (ضيحلا ٌلقأو) ةحصلا ليبس ىلع ال

 ضيحلا يف داتعلا لاصتالا ىلع ةعاس نورشعو ةعبرآ

 ةضاحتسا وهف اهيلع داز ناف اهيلايلب (ًاموي رشع ةسمخ هرثكأو)

 . اهانتبثآ اك طوطخلا نتملاو لصألا فو « بقع : عوبطملا يف (۱)

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس « داسف مد لب : هلوق (۲)

۹۸ 



 . ءارقتسالا كلذ يف دمتعلاو (عبس وأ تس هبلاغو)

 لاصفنا نم سافتلا ءادتباو مسی نمز اهم ديرأو (ةظحل سافنلا لقأو)

 دلولا

 ءارقتسالا كلذ يف دمتعلاو (ًاموي نوعبرآ هبلاغو « ًاموي نوتس هرثکآو)

 هلوقب زرتحاو (ًاموي رشع ةسخ نیتضیح ا نيب) لصافلا (رهطلا لقآو)

 لماحلا نأ ٌحصألاب انلق اذإ سافنو ضيح نيب لصافلا نع نيتضيحلا نيب
 ًاموی رشع ةسمخ نود نوكي نأ زوجي هنإف ضیحت

 امأ « ضيح الب اهرهد ةأرملا ثكمت دقف رهطلا يأ (هرثكأل ٌدح الو)

 عبرأ رهطلاف ء ًاتس ضيحلا ناک ناف ضيحلا بلاغب ربتعيف « رهطلا بلاغ
 ًاموی نورشعو ثالث رهطلاف ًاعبس ضیا ناك وأ ء اموی نورشعو

 ةيراجلا : خسنلا ضعب يفو (ةأرملا هيف ضیحت نمز لقأو)

 ضيح نع قيضي نمزب عستلا مامت لبق هتأر ولف ةيرمق (نينس عست)

 الف الو ضيح وهف رهطو
 .نينس عبرأ) ًانمز (هرثكأو) ناتظحلو (رهشأ ةتس) ًانمز (لمحلا لقأو)

 دوجولا كلذ يف دمتعملاو (رهشآ ةعست هبلاغو

۹۹ 



 ضئاح لا ىلع مرحيو خسنلا ضعب يفو ("سافنلاو ضيحلاب مرجیو)
 ركشلاو ةوالتلا ةدجس اذك وأ ًالفن وأ ًاضرف (ةالصلا) اهدحأ (ءايشأ ةيناهث)

 : يناثلا (و)

 شم) عبارلا (و « نآرقلا ةءارق) ثلاثلا (و) ًالفن وأ ًاضرف ('''موصلا)

 اذإ الإ (هلمحو) نيتفدلا نيب ىلاعت هللا مالك نم بوتکملل مسا وهو (فحصلا

 هيلع تفاخ

 هثيولت تفاخ اذإ ضئاحلل (دحسملا لوخد) سماخلا (و)

 ًالفن وأ ًاضرف (فاوطلا) سداسلا (و)

 « رانيدب قدصتلا مدلا لابقإ يف یطو نمل نسیو (ءطولا) عباسلا (و)

 ٩" رانید فصنب قّدصتلا مدلا رابدإ يف ئطو نلو

 مرحي الف ةأرملا نم (ةبكرلاو ةرسلا نيب امہ عاتمتسالا) نماثلا (و)

 )١( عوبطلا نم اهانتبثأ دقو « سافنلا ظفل ريغب طوطخملا نتملاو لصألا يف .
 . (۳۰۵) يراخبلا هاور . «مصت لو لصت مل تضاح اذإ سیلآ» : یک هلوقل (۲)

 : تلاق ام ةذاعم ثيدحل ةالصلا يضقت الو موصلا ءاسفنلاو ضئاحلا يضقتو
 ؟ ةالصلا یضقت الو موصلا يضقت ضئاح ا لاب ام : تلقف اش ةشئاع تلأس

 هاور . ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف « كلذ انبيصي ناک) :تلاق

 .(۳۳۵) ملسم

 یور ال « ةبجاو ةلبانٰ لا دنعو « ةيعفاشلا دنع ةنس ضئاحلا ءطو يف ةرافکلا (۲)

 وأ رانیدب قدصتی  ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف يك يبنلا نع دین سابع نبا

 . ةحيحصلا ةياورلا اذكه : دواد وبآ لاق )۲٦٢( دواد وبأ هاور . رائيد فصن



 درطتسا مث  ""بذهلا حرش يف راتخلا ىلع ایهقوف امہ الو اهب عاتمتسال
 : لاقف لسغلا بجوم لصف يف قبس اف ركذي نأ هقح ام رکذل فنصملا

 . ًالفن وأ ًاضرف (ةالصلا) اهدحأ (ءایشآ ةسمخ بنجلا ىلع مرحیو)

 ارس «ًافرح وأ ناک ةيآ« ةوالتلا خوسنم ريغ ('''نآرقلا ةءارق) يناثلا (و)

 دصقب ال لحتف نآرقلا راكذأ ام لیجنالاو قاروتلا نآرقلاب حرخو ء ًارهج وأ
 ےس

 . نآرق

 هسفن طبضب رازالا تحت رشابلا قثو نإ : ثلاثلا هجولا : هللا همحر یوونلا لاق )١(

 يواحلا بحاص هاکح ء الف الاو ء زاج عرو ةدش وأ ةوهش فعضل جرفلا نع

 بذهلا حرش عومجلا : رظنا . نسح وهو يرصبلا ضایفلا يبأ نع هوعباتمو
(۳۹/۲) . 

 دمحأ هاور . (ًابنج نكي مل ام نآرقلا انئرقي ةي يبنلا ناک) : لاق شخ ىلع نع (۲)
 حرش عومجملا يف يوونلا هفعض ثيدحلاو .هنسحو )١57( يذمرتلاو )١/۸۳(

 هفعضو « - ماللا رسکب - ةملس نب هللا دبع ىلع هرادم نأل (۱۵۹/۲) بذهلا

 . هظفح ريغتل )١/ 57١( بيرقتلا يف رجح نبا ظفاح ا ًاضيأ
 ضئاحلا يفو « ذوعتلل ةريسيلا تايآلا أرقي بنجلا نأ ىلإ كلام مامإلا بهذ دقو
 . أرقت ال : ةيناثلاو «أرقت : امهادحإ « هنع ناتياور

 « رذنلا نبا هراتخا دقو « نآرقلا ضئاحلاو بنجلا ةءارق زاوج ىلإ دواد بهذو
 دواد بهذم : يعرذألا لاق ء يوونلل عومجلا شماه يف |مک يعرذألا هاوقو
 . ميرحتلا مدع لصألا نأ ركذ مث ءانل هب جتحي ءيش ةلأسملا يف تبثي مل هنإف «يوق
 ٹن سابع نبا ری ملو) : لاق ثيح ء يراخبلا مامإلا بهذ ةءارقلا زاوج ىلإو

 رثآو . هنايحأ لك يف هللا ركذي و يبنلا ناكو : لاق (ًاسأب بنجلل ةءارقلاب

 سابع نبا نإ) : ظفلب رذنلا نبا هلصو « يراخبلا هب لدتسا يذلا دعب سابع نبا

 . (585 )١/ حتفلا يف ظفاح ا هلاق (بنج وهو هدرو أرقي ناك



 . لوآ باب نم (هلمحو فحصلا سم) ثلاثلا (و)

 . ًالفن وأ ًاضرف (فاوطلا) عبارلا (و)

 ملتحا نمل ةرورضلا ال « ملسم بن (دجسملا يف ثبللا) سماخلا (و)

 ام دجسملا روبع امأو « هلام وأ هسفن ىلع فوم هنم هجورخ رذعتو دجسملا يف

 يف بنجلا ددرتو « حصألا یف هرکی الو لب « مرحي الف ثبل ريغ نم" "ذب ال
 . ثبللا ةلزنمب دجسملا

 ماكحأ نم ًاضيأ درطتسا مث « طبرلاو سرادلا : دجسلاب جرخو

 : لاقف ءرغصألا ثدح ا ماكحأ ىلإ ربكألا ثدحلا

 : (ءايشأ ةثالث) رغصأ ًاثدح (ثدحملا ىلع مرحيو)

 هيف قودنصو ةطيرخ اذكو (هلمحو فحصملا سمو فاوطلاو ةالصلا)

 ريناند يفو « نآرقلا نم رثكأ ربسفت يفو « ةعتمأ يف هلمح لحيو « فحصم

 سم نم ثدحلا زيمملا عنمي الو . نآرق اهنم لك ىلع شقن متاوخو «مهاردو

 . نآرق ميلعتو ةساردل حولو فحصملا



 قر

 ةالصلا '''ماکحأ باتک

 لاعفأو لاوقآ : يعفارلا لاق امك : ًاعرشو . ربخب ءاعدلا : ةغل يهو

 . ةصوصخم طئارشب ميلستلاب ةمتتخ ريبكتلاب ةحتتفم

 . تاضورفملا تاولصلا خسنلا ضعب ينو (ةضورفلا ةالصلا)

 تقولا نم ىقبي نأ ىلإ ًاعسوم ًابوجو تقولا لوأب اهنم لك بجي (سمح)

 ذئنيح قيضتف اهعسي ام

 طسو ةرهاظ اهنأل كلذب تيّمس : يوونلا لاق . هتالص يأ (رهظلا)

 . راهنلا

 ليم يأ (لاوز اهتقو لوأو)

 « انل رهظي ام لب رمألا سفنل رظنلاب ال ءاسلا طسو نع (سمشلا)

 وه يذلا هرصق يهانت دعب "”قرشملا ةهج ىلإ لظلا وحنب "۳ لیلا كلذ فرعيو
 سمشلا عافترا ةياغ

 . ةالصلا باتك : ةعوبطملا ةخسنلاو طوطخملا نتملا فو « لصألا یف اذكه (۱)
 يفو . ىنعملا بيوصتل هانتبثآ امو « ةميقتسم ريغ ةرابع يهو ليمأ : لصالا يف ()

 ...لظلا لوحتب ليملا كلذ فرعيو : عوبطملا حرشلا

 قرشلا ةهج ىلإ رهظي يذلا لظلا ناف « برغملا ةهج ىلإ تلاز اذإ سمشلا نأ يأ (۳)
 . رهظلا يف سمشلا هيلع تلاز يذلا لظلا وه



 ريغ يأ (دعب هلثم ءيش لك لظ راص اذإ هرخآو)
 . هرتس يف يأ نالف لظ يف انآ : لوقت رتسلا ةغل لظلاو "۳ (لاوزلا لظ)

 ىلاعت هللا هقلخي يدوجو رمآ وه لب « مهوتی دق اك سمشلا مدع لظلا سیلو
 هریغو ندبلا عفنل

 . بورغلا تقو اهترصاعل كلذب تیمسو « اهتالص يأ (رصعلاو)

 تقو : اهدحآ تاقوآ ةسخ رصعللو (لثلا لظ ىلع ةدايزلا اهتقو لوأو)

 فنصلا هيلإ راشأو رایتخالا تقو يناثلاو . تقولا لوآ اهلعف وهو « ةليضفلا

 : هلوقب

 هيلإ راشأو زاوجلا تقو : ثلاثلاو (نیلث ا لظ ىلإ رایتخالا يف هرخآو)

 : هلوقب فنصملا

 وهو « ةهارك الب زاوج تقو : عبارلاو (سمشلا بورغ ىلإ زاوجلا يفو)

 ىلإ اهريخأت وهو میرحت تقو : سماخ او ؛ رارفصالا ىلإ نیلثم لظلا ريصم نم

 . اهعسی ال ام تقولا نم ىقبي نأ

 سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو» : لاق و يبنلا نأ ديضدهم ورمع نب هللا دبع نع (۱)
  سمشلا رفصت ملام رصعلا تقوو . رصعلا رضح ملام هلوطک لجرلا لظ ناک و

 لیللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقوو ۰ قفشلا بغي مل ام برغلا ةالص تفوو

 ملسم هاور . «سمشلا علطت ملام رجفلا عولط نم حبصلا ةالص تقوو . طسوألا

.)۱۲( 



 بورغلا تقو اهلعفل كلذب تیّمسو اهتالص يأ (برغلاو)

 ءاقب رضی الو اهصرق عيمجب يأ (سمشلا بورغ وهو « دحاو اهتقوو)

 اهدعب عاعش

 صخشلا (نذؤي ام '''رادقمبو)

 ممیتی وأ (ًاضوتيو)

 : 1 50 .۔ هس 7
 : هلوقو (تاعكر سم یلصیو ٣ ةالصلا میغیو ةروعلا رتسیو)

 جرخ روکذلا رادقم ا یضقنا ناف « نتلا خسن ضعب يف طقاس هرخآ ىلإ رادقمبو

 ىلإ دتمی اهتقو نأ يوونلا هحجر میدقلاو . ديدجلا لوقلا وه اذمو . اهتقو

 . ۳ رحأالا قفشلا بیغم

 . رادقمو : لصألا یفو « ةعوبطلا ةخسنلاو طوطخلا نت ا يف اذكه (۱)
 ةخسنلا نم اهانتبثآو  طوطخلا نتملا يف الو ء لصألا يف تسيل ةالصلا ظفل (۲)

 . ةعوبطلا

 حیحصلا وه لوقلا اذه : لاقف « نیتقو برغملل نأ هللا همحر يوونلا مامالا حجر (۳)
 : لاق لپ هللا لوسر نأ دغش ورمع نب هللا دبع ثيدح اهنم ةحيحص ثيداحأل

 يتلا ةماعلا ةدعاقلا : ةلدالا ضرع دعب لاق مث . «قفشلا بغي ملام برغملا تقو»
 لمعيو هلوق كرتي هلوق فالخ ثيدحلا حص اذإ) : هللا همحر يعفاشلا اهب ىصوأ

 مو هل ضراعم الو ثيدحلا حص دقو « ثيدحلا هيف حص ام هبهذم نأو ثيدحلاب

 توبث ىلع ءالمالا يف هب لوقلا قلع اذغو « هدنع هتوبث مدعل الإ يعفاشلا هكرتي

 . ( قيفوتلا هللابو « ثيدحلا

 ‹ ةبوجأب تقو يف نيمويلا يف التت ليربج ثيدح نع هللا همحر يوونلا باجأ دقو
 حرش عومجملا : رظنا . زاوجلا تقو ال رايتخالا تقو نايب دارأ نإ هنأ : اهنسحآ

 ۳٥٣-۳۱(. /۳) يوونلل بذهلا



 ةالصلا تیمسو مالظلا لول مسا « دودم « نیعلا رسکب (ءاشعلاو)

 اهیف بيغي ال يذلا دلبلا امأو (رمحألا قفشلا باغ اذإ اهتقو لوآو)

 هيف بيغي نمز بورغلا دعب یضمی نأ هلهآ قح يف ءاشعلا تقوف « قفشلا

 هلوقب هيلإ راشأو رایتخا : امهدحأ ناتقو اهو مهيلإ دالبلا برقآ قفش

 هلوقب هيلإ راشآو زاوج تقو يناثلاو (لیللا ثلث ىلإ رایتخالا يف هرخآو)

 هءوض رشتنیو قداصلا يأ "۳ (یناثلا رجفلا عولط ىلإ زاوجلا یفو)

 ىلإ ًابهاذ ًالیطتسم لب ًاضرتعم ال كلذ لبق علطيف بذاکلا امآ . قفألاب ًاضرتعم

 : دماح وبآ خیشلا رکذو . مکح هب قلعتی الو « ةملظ هبقعتو لوزپ مث « ءامسلا

 نیرجفلا نیب ام وهو ةهارك تقو ءاشعلل نأ

 كلذب ةالصلا تیمسو راهنلا لوأ ةغل وهو . هتالص يأ (حیصلاو)

 روهمج هب عطقو يعفاشلا هيلع صن . بهذلا وه اذه : ہللا همحر يوونلا لاق )١(

 تقو بهذ اذإ : يرخطصألا ديعس وبآ لاقو ء نيرخأتملاو نيمدقتملا انباحصأ

 . (۳۹/۳) عومجلا : رظنا . ءاضق ريصتو اهكرتب مثأيو « ءاشعلا تتاف رايتخالا

 ىلإ ةرورض تقو هنأ ةلبانحلا ركذو « يراخبلا مامإلاو ةلبانحلا بهذ اذه لو : تلق
 . (ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو باب) يراخبلا بّوبو « رجفلا عولط

 مونلا يف سيل» : ثیدحب رجفلا ىلإ زاوخا تقو دادتما ىلع ةيعفاشلا لدتسا دقو

 هاور «ىرخألا ةالصلا تقو ءيبجي یتح ةالصلا لصي مل نم ىلع طيرفتلا انإ .طیرفت
 فصن ىلإ اهنإف ءاشعلا ةالصك ليلدلا هّصخ اف الإ ماع اذهو . (581) ملسم
 . ليللا



 لوآ وهو ةليضفلا تقو اهدحآ : تاقوآ ةسخ رصعلاک اهو « هلوآ يف اهلعفل

 هلوق يف فنصلا هرکذو رایتخالا تقو يناثلاو . تقولا

 وهو ('''رافسالا ىلإ رابتخالا يف هرخآو يناثلا رجفلا عولط اهتقو لوأو)

 هلوقب فنصملا هل راشأو زاوجلا تقو ثلاثلاو . ةءاضإلا

 ةهاركب يأ (زاوجلا يفو)

 . ةرمحلا عولط ىلإ ةهارك الب زاوج عبارلاو (سمشلا عولط ىلإ)

 . اهعسي ال ام تقولا نم ىقبي نأ ىلإ اهريخأت وهو ميرحت تقو سماخلاو

 )١( ةعوبطملا ةخسنلاو طوطخملا نم بيوصتلاو ء أطخ وهو « رارفسإلا : لصألا يف .



 ةالصلا بوجو طئارش ين لصف

 : (ءایشآ ةئالث ةالصلا بوجو طئارشو)

 اهدحآ

 اذإ اهؤاضق هيلع بجي الو . ّللَصأ رفاک ىلع ةالصلا بجت الف (مالسالا)

 مالسالل داع نإ اهژاضقو ةالصلا هيلع بجتف دترلا امأو ء ملسأ

 دعب اهم نارمژی نکل « ةيبصلاو يبصلا ىلع بجت الف (غولبلا) يناثلا (و)

 اهکرت ىلع نابرضیو « زییمتلا ""دیعبف الإو « اهب زییمتلا لصح نإ نینس عبس
 : هلوقو  نونجلا ىلع بجت الف (لقعلا) ثلاثلا (و) . نینس رشع لامك دعب

 . نتم ا خسن ضعب يف طقاس (فیلکتلا دح وهو)

 ةعامح لا اه عرشت يتلا (" "تانونسلا تاولصلاو)

 یحضالا دیعو رطفلا ديع ةالص يأ ("”ناديعلا : سخ)

 )١( دعبف : عوبطلا حرشلا يف .

 ةعوبطلا ةخسنلا نم اهانتبثآ دقو « ةنونسم لا ةالصلا : طوطخلا نتلاو لصألا يف (۲)
 حصالا ظفللا هنأل

 نیدیعلا ةالص نأ ىلع اوقفتا : (۱۳6) ةمئالا فالتخا يف ةمالا ةمحر يف لاق (۳)

 لاقو « ةعمجلاك نايعألا ىلع ةبجاو يه : ةفينح وبآ لاقف ء اوفلتخا مث  ةعورشم
 ضرف يه : دمحأ لاقو ء ةفينح يأ نع ةياور يهو ء ةنس يه : يعفاشلاو كلام

 . ةيامك

 «رودخلا تاوذو قتاوعلا جرخُت نأ انرمأ» : فض ةيطع مأ لوقل بوجولا حج -ارلاو
 - رخت یتح ديعلا موي جرخن نأ سون انکا : ةياور يفو [(4۷6) يراخبلا ہاور)



 © قلا فوسخو سمشلا فوسک ةالص يأ (نافوسکلاو)

 (۲) نر يأ (ءاقستسالاو)

 يهو ةبتارلا ننسلاب اهنع ربعیو (ضئارفلل ةعباتلا ننسلاو)
 ا فلا اتعكر : ةعكر ۳: رشع عبس)

 (...مھریبکتب نربکیف ۰ سانلا فلخ نكيف ضیا جرخن ىتح ء اهردخ نم رکبلا-
 . [(۹۷۱) يراخبلا هاور ثيدحلا]

 مالا يف يعفاشلا لاق نکل « ةدكؤم ةنس فوسکلا ةالص نأ  بهذلا وه اذه (۱)
 لّوأت دقو . میقم الو رفاسل يدنع فوسکلا ةالص كرت زوجي ال : ينزملا رصتخمو
 :رظنا . ةبجاو اهنآ ال اهتينس دیکأت هدارم نب ہللا همحر يعفاشلا مالک يوونلا

 . (۱۰ /9) عومجلا
 مل رمآ اهنال بوجولا ديفت هللا همحر يوونلا اهب لدتسا يتلا صوصتلا نکل : تلق

 (ةالصلا ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف» : دا هلوقك ء فراص بوجولا نع هفرصي

 .(مكنع جرفي ىتح اولصف» : ةياور يفو [(۹۰۱) ملسمو (۱۰۵۸) يراخبلا هاور]
 ناتيآ امھنکلو « هتايحل الو « ٍدحأ تول نافسخي ال رمقلاو سمشلا ن إ٢: ثيدحلا یئو

 .[(۹۰۱) ملسمو (۰ )٦٤ يراخبلا ہاور] “اوصف اهومتیآر اذإف « هللا تایآ نم
 ناو ؛ بوجولا ىلع لدي ال لعفلاو « لعفب تتبث اهنأل « ةنس ءاقستسالا ةالص (؟)

 يقستسي ايب يبنلا جرخ» : لاق همع نع ميمت نب داّبع نعف « بابحتسالا ىلع لدي

 .[(895) ملسمو (۱۰۰۵) يراخبلا هاور] «هءادر لوحو

 ۱ ۱ . أطخ وهو ء رشع ةعبس : عوبطلا حرشلاو لصألا يف (۳)

 ادهاعت هنم دشآ لفاونلا نم ءیش ىلع يب يبنلا نكي مل١ : تلاق دفن ةشئاع نع )٤(
 : لئاسم اهیفو . )۷۲٢([ ملسمو )۱۱٦۹( يراخبلا هاور] «رجفلا يتعكر ىلع

 )4٩0([. يراخبلا هاور] «هینذآ يف ناذألا نأكو اهيلصي ةي ہللا لوسر ناك» أ

 هاور] « 4 دل ہلا وه لف و ٭( ےوریکلا امنای لك # ب اهيف أرقي ناکو» ب

 .[001/51) ملسم

 -يراخبلا هاور] «؟ نآرقلا مأب اهيف أرق له : اغ٣ ةشئاع لوقت ىتح اهففخي ناك»  ج



(MD +, 1 1۰ 1 7  )۲( 
 ناتعكرو < رصعلا لبق عبراو « هدعب ناتعكرو < رهظلا لبق عبراو

 ("”نهنم ةدحاوب رتوي ءاشعلا دعب ثالثو  برغلا دعب

 ملسم هاور] «اهیف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر» : لوقي ناكو [(۱۱۵)-

(۷۳)] . 

 لبق نيتعكرلا مكدحأ ىلص اذإ : الب لاق دقو ء اهدعب عاجطضالا بحتسي ناکو - د
 يف رمألاو . [حیحص وهو (۱۲۲۱) دواد وبآ ہاور] «هنیمی ىلع عجطضيلف حبصلا

 اذإ هک یبنلا ناک» : تلاق اغ ةشئاع ثیدحب بابحتسالا ىلإ فو رصم ثيدحلا

 يراخبلا هاور] «عجطضا الاو ينئّدح ةظقيتسم تنك ناف رجفلا يتعكر لص
 .[(۷ ۳) ملسمو )١١64(

 هفعضو (۱۲۵۸) دواد وبأ هاور] «ليخلا مكتدرط ناو امهوعدت ال» : ثيدح امأو : هيبنت

 . [(4۳۸) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا

 ليللا ةالص» : ًاعوفرم ضنا رمع نبا ثيدحل نيتعكر لک نم مّلسي تاعكر عبرأ (۱)
 عماجلا حيحص يف ینابلالا هححصو (۲۲/۲) دمحأ هاور] «ینشم ینثم راهنلاو

 سیل رهظلا لبق عبرأ» : ثيدحل « ةدحاو ةميلستب ًاعبرأ اهيلصي وأ . [(۳۸۳۱)

 . [نسح وهو ۷۰ ) دواد وبأ هاور] «ءایسلا باوبأ نه حتفت ميلست نهيف

 هاور] «ًاعبرأ رصعلا لبق یلص ًاءرما ہلا محر» : ًاعوفرم تنم رمع نبا ثیدحل (۲)

 نأ هلو . [ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلاو وه هنّسحو (4۳۰) يذمرتلا

 ىور امل ۰ لوألا دهشتلاب الإ لصف ريغ نم اهرخآ يف ةميلستب ًاعبرأ اهيلصي
 نهنيب لصفي تاعكر عبرأ رصعلا لبق يلصي 25 يبنلا ناك» : )٤۲۹( يذمرتلا

 هححصو] «نينمؤملاو نيملسملا نم مهعبت نمو نيب رقما ةكئالملا ىلع ميلستلاب

 ال نأ قاحسإ راتخاو : يذمرتلا لاق . [(۳5۳) يذمرتلا ننس حیحص يف ينابلألا

  .رصعلا لبق عبرألا يف لصفي
 . رهظلا لبق نيتعكر هَ هللا لوسر عم تيلص» : لاق دیش رمع نبا نع (۳)

 دعب نيتعكرو « برغملا دعب نيتعكرو « ةعمجلا دعب نيتعكرو « رهظلا دعب نيتعكرو
 اهلقأف « رتولا ةالص امأو . [(۷۲۹) ملسمو (۱۱۵) يراخبلا هاور] «ءاشعلا

 >رتولاو . [(۷5۲) ملسم ہاور] «ليللا رخآ نم ةعكر رتولا» : ب هلوقل ء ةعكر



 ةالص نيب هتفوو « ةعكر ةرشع ىدحإ هرثكأو « رتولا لقأ يه ةدحاولاو

 . هب ٌدتعی مل ًاوهس وأ ًادمع ءاشعلا لبق رتوآ ولف « رجفلا عولطو ءاشعلا

 ناتعكرو « حبصلا لبق ناتعكر : تاعكر رشع هلك كلذ نم ةدكؤملا بتاورلاو

 . ءاشعلا دعب ناتعكرو « برغملا دعب ناتعكرو « اھدعب ناتعكرو « رهظلا لبق

 لاقو « ةبادلا ىلع لی هللا لوسر اهالص دقف « ةبجاوب تسيلو « ةدكؤم ةنس-

 :لاق هک هللا لوسر “رس نكلو ؛ ةبوتكللا ةالصك متحب سيل رتولا) : تن يلع
 هححصو )٥٥٤( يذمرتلا هاور] «نآرقلا لهأ ای اورتوأف « رتولا بحي رتو هللا نإ»
 لجو رع ہللا نإ) : ثيدح امآو . [۳۷) يذمرتلا ننس حيحص يف ینابلالا

 دمحأ هاور] «رتولا : حبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نیب ايف اهولصف ةالص مكداز

 : ناتيفيك او . رتولا يهو ةبحتسم ةالص انداز هللا نأ ىلع لمحيف [(۳۹۷ )٦/

 دی رمع نبا نأ» : كلام هاور ال < ء مّلسيو ةعكر يلصي مث مّلسیو ناتعکر : ىلوألا

 هجرخأو «ةعكرب رتوأف ماق مث « هتجاح ضعبب رمأي ىتح نيتعكر نم ملسی ناك
 ةعكرلا نیب ملسی ناك دیتن رمع نب هللا دبع نأ) : ظفلب (4۹۱) يراخبلا

 . (هتجاح ضعبب رمأي یتح رتولا يف نيتعكرلاو
 رتولا اوهبشت ثالثب اورتوت ال » : لپ هلوقل « ةدحاو ةميلستب تاعكر ثالث : ةيناثلا

 .[(۲۷- ۲۰/۲) ىنطقرادلا هاور] « برغملاب

 ثالثب راتيإلا نع يهنلا لمحي : لاقو يقهيبلا عمج) : راطوألا لين يف يناكوشلا لاق
 . (برغملا ةالصل كلذ ةماشمل نيدهشتب

 نيب قيفوتلا) : (۲۵/۲) ينطقرادلا ىلع ينغملا قيلعتلا يف يدابآ ميظعلا ةمالعلا لاقو

 « برغملا ةالصب هبشتلاو ثالثب يهنلا ثيدح نيبو « ثالثب راتيإلا ثيداحأ
 ء برغلا ةالصل كلذ ةبباشمل نيدهشتب ثالثب راتيإلا ىلع يهنلا ثيداحأ لمحب
 ىلإ حنج - دقو ‹ طقف اهرخآ يف دهشتب ةلصتم اهنأ ىلع ثالثب راتيإلا ثيداحأو

 هام نع اش هر هدیژیو ء نسح عمج وهو « حتفلا يف ظفاحلا كلذ

 . («نهرخآ يف الا مّلسي ال ثالثب رتوپ الل هللا لوسر ناك» : تلاق

 . (۲ ۰ )١55 مقرب هدنسم يف دمحأ مامالا هاور اغ ةشئاع ثیدح و



 : اهدحآ  ضئارفلل ةعبات ريغ (تادک و م لفاون ثالثو)

 . راهنلا يف قلطلا لفنلا نم لضفآ ليللا يف قلطلا لفنلاو (لیللا ةالص)

 . ًاثالثأ ليللا مّسق نل اذهو . لضفأ هرخآ مث ء لضفأ هطسو لفنلاو

 . ةعكر ةرشع اتنثا اهرثكأو « ناتعكر اهّلقأو (ىحضلا ةالص) يناثلا (و)

 حرشو قيقحتلا يف يوونلا لاق اى . اهاوز ىلإ سمشلا عافترا نم : اهتقوو

 . )یذهلا

 يف . تامیلست رشعب "۳ ةعکر نورشع يهو (حيوارتلا ةالص) ثلاثلا (و)

 نيتعكر لکب صخشلا يونيو تاحيورت سم اهتلمجو « ناضمر نم ةليل لک

 (۳) ب
 حصي  ةدحاو ةميلستب اعبرآ یلص ولو . ناضمر مايق وأ حیوارتلا ةنس اهنم

 . (۳۱/4) يوونلل بذهلا حرش عومجلا : رظنا (۱)

 ناک» اچ یبنلا نأ دشت سابع نبا ثیدح « ةعکر نیرشعب دیدحتلا ىلع لیلدلاو (۲)
 :(460) ءاورالا يف ينابلألا هنع لاق] «ةعکر نیرشع ناضمر رهش يف يلصي
 . 106 1۰) ةفيعضلا رظناو ء عوضوم

 ثالثب ناضمر نوموقی كعذيح رمع نمز يف سانلا ناک) : لاق نامور نب ديزي نعو

 نع حصي مو . [(5157) ءاورالا يف ينابلالا هفعضو كلام هاور] (ةعکر نیرشعو

 انشط ةشئاع نعف ۰ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع داز هنأ عش رمع نع الو ی يبنلا

 ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي هي هللا لوسر ناك ام» : تلاق

 دنسب أطوملا يف كلام یورو . [(۷۳۸) ملسمو (۱۱8۷) يراخبلا هاور] «ةعکر

 نأ دستم يرادلا ميمو  بعک نب يآ ضخ باطخلا نب رمع رمأ) : حیحص
 . نیم اب أرقي یراقلا ناك دقو « ةعكر ةرشع ىدحإ سانلل اموقی

 ديزي فک هللا لوسر ناك ام» : تلاق ان ةشئاع نعف . كلذ هيب هنع تبث دقو (۳)

 -نع لست الف ًاعبرآ يلصي « ةعکر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف

۱۷ 



 ۱ رجفلا عولطو ءاشعلا ةالص نيب اهتقوو

 .«ائالث يلصي ہی مث نفوطو نهنسح نع لست الف ًاعبرأ يلصي مثءنطوطو نهنسح-
 .[ (۷۳۸) ملسمو (۱ ۱۶۱۷) يراخبلا هاور]ژ

۱۳ 



 ةالصلا طورش یف لصف

 ( ءایشآ ةسمخ اهیف لوخدلا لبق ةالصلا طئارشو)

 ةحص فقوتی ام ًاعرشو « ةمالعلا ةغل وهو  طرش عج طورشلاو

 . هيلع ةالصلا

 . ةالصلا نم ءزج هناف نکرلا دیقلا اذهب جرخو « اهنم اءزج سیلو
 لوألا طرشلا

 دقاف امآ . ةردقلا دنع رکالاو رغصألا (ثدحلا نم ءاضعألا ةراهط)

 . "هيلع ةداعإلا بوجو عم ةحيحص هتالصف نيروهطلا

 . ناكم وأ ندب وأ بوث يف هنع ىفعي ال يذلا (سجنلا) ةراهط (و)

 . ًابيرق ريخألا اذه فنصلا ركذيسو

 ةدالّقلا عايض يف اه ةشئاع ثيدح ىلع ًاقيلعت (07 4 )١/ حتفلا يف ظفاحلا لاق (۱)
 مث ءاولصف ءام مهعم سيلو ةالصلا مهتكردأف . دف ءایسآ نم اهتراعتسا يتلا
 لیلد هیف) : ظفاحلا لاق [يراخبلا يف (۳۳) مقر ثيدحلا] «...ممیتلا ةيآ تلرن

 كلذ بوجو نیدقتعم اوّلص مهنأ ههجوو « نیروهطلا دقافل ةالصلا بوجو ىلع
 يعفاشلا لاق اذهبو « و يبنلا مهيلع رکنال ةعونمم ذئنیح ةالصلا تناك ولو
 ةداعالا بوجو یف اوفلتخا نکل . كلام باحصأ رثكأو نیئدحلا روھجو دمحأو

 رذع هنأب اوجتحاو « هباحصآ رثکآ هححصو « اموجو یعفاشلا نع صوصتلاف

 رذنلا نباو نونحسو ينزملا لاق هبو دمحأ نع روهشلاو ء ةداعالا طقسُي ملف ردان
 ال ذإ لَك يبنلا مه اهنیبل ةبجاو تناك ول اهنأل بابلا ثیدحب اوجتحاو « بجت ال
 . (ةجاحلا تقو نع نایبلا ريخأت زوجي

١١ 



 يف وأ ًايلاخ صخشلا ناك ولو ةردقلا دنع ''"ةروعلا نول رتس يناثلاو

 لب دوجسلاو عوكرلاب یموی الو ًايراع یلص اهرتس نع زجع ناف « ةملظ

 هيلع ةداعإ الو |همتی

 نع ةالصلا ريغ يف اهرتس بجيو (رهاط سابلب ةروعلا رتس) نوكي (و)

 الف هسفن نع اهرتس امأو . هوحنو لاستغالا ةجاحل الإ ةولخلا يفو سانلا نيعأ

 هتبكرو هتّرس نیب ام ركذلا ةروعو « ''"اهيلإ هرظن هرکی نکل بجي

 ء ةرشبلا فصي ال بوثب هتروع رتسي نأ هيلع بجي يأ « ةروعلا نول رتس : هلوق )١(
 . نوللا رتس مهدنع يفكي امنإو ء مجحلا فصو مدع ةيعفاشلا دنع طرتشي الو
 . يوونلا هححصو

 تفصو نم ةالص ٌحصت ال هنأ ًاهجو « نايبلا بحاصو « يمرادلا نع يوونلا ىكحو
 .[(۱۷۰ /۳) بذهملا حرش عومجملا : رظنا] . مهطلغو « هتروع مجح

 هاور] «كنيمي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا» : لپ یبنلا لوق : تلق

 . ميجحتلاب فصوت الثل اهمجح ظفح يضتقي . [نسح وهو (۲۷۹۶) يذمرتلا
 : اهنم « ةلدأ كلذ ديؤيو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .4 سم لك دنع تیز أوُذُخ 2« بيم : ىلاعت هلوق - ١
 . ةنيزلا ذخأ وهو « ةالصلا يف ةروعلا رتس ىلع ٍدئاز ردقب رمأ ہللاو) : هللا همحر

 هبايث نيزأ سبلي نأ هل دبعلا نأب ًاناذيإ ةروعلا رتسب ال ةنيزلا ذخأب رمألا قيلعتف
 ۱ . (اهلمجأو

 ينابلألا هححصو « ناّبح نبا ہاور] «دتربلو رزتأيلف مكدحأ ىلص اذإ» : ا هلوق - ۲

 . 141(1) مقرب عماج ا حیحص يف

 هل نزن نم ّقحأ یلاعت هللا ناف « هيبوث سبليلف مكدحأ یلص اذإ : اپ هلوق - ۳

 . [(10۲) عماجلا حیحص يف ينابلالا هححصو طسوالا يف يناربطلا هاور]

 مدع لصالا نأل « لیلد ىلإ جاتحي هسفن ةروع ىلإ لجرلا رظن ةهاركب لوقلا (۲)

 . لیلدب الإ تبثت ال يعرش مکح يهو « ةهاركلا



 ىلإ ًانطبو ًارهظ اهيفكو اههجو یوس ام ةالصلا يف ةّرحلا ةروعو . ةمألا اذکو

 ةولخلا يف اهتروعو « اهندب عیمجف ةالصلا جراخ ةّرحلا ةروع امآ . نیعوکلا

 . رک ذلاک

 انه دارلا وهو « هرتس بجي ام ىلع: ًاعرش قلطتو صقتلا : ةخل ةروعلاو

 . حاکنلا باتک يف باحصألا هرکذو « هرظن مرحي ام ىلعو

 يقالي صخش ةالص حصت الف (رهاط ناکم ىلع فوقولا) ثلاثلا (و)

 . دوجس وأ عوکر وأ دوعق وأ مايق يف ةساجن هسابل وأ هندب ضعب

 ىلص ولف . داهتجالاب هلوخد ّنظ وأ (تقولا لوخدب ملعلا) عبارلا (و)

 تقولا فداص نو حصت مل كلذ ريغب

 يبصلا نأل ةلبق تیّمسو ةبعکلا يأ (ةلبقلا لابقتسا) سماخلا (و)

 نم امآ « هيلع ردق نمل طرش ردصلاب اهابقتساو « اهعافترال ةبعکو « اهلباقی

 جور اذإ) : ًاعوفرم دشت هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع ثیدحب ًالالدتسا (۱)

 هاورآ «ةبک رلا قوفو ةرسلا نود ام ىلإ رظنی الف . هريجأ وأ « هدبع همداخ مک دحآ

 يف أطخلا هجو يقهيبلا نیب دقو [دمحأ دنع «ةروع هنإفا : هلوقو (۶۱۱) دواد وبأ

 وأ هتمأ هدبع مكدحأ جوز اذإ» : ظفلب وه ان] ثيدحلا يف حيحصلا نأو « ثيدحلا

 نم هتبكر ىلإ ةرسلا تحت ام ناف « هتروع نم ءيش ىلإ ةمألا رظنت الف ؛ هريجأ
 ىلع ىبني ال كلذو « هقرط رئاس لدي اذه ىلعو) : ٩٤( /۷) يقهيبلا لاق . «ةروعلا

 الو  اهجٌوز امدعب اهدیسل يدبت ال اهنآ حیحصلاو « ىل ىلوألا ةياورلا هيلع تّلد ام

 . ( ةنهملا لاح رهظي ام الإ اهمراحم يذل ةّرحلا



 . ""ةداعالا همزلتو هلاح بسح ىلع لصيف ةبشخ ىلع طوبرمک هنع زجع
 هلوقب هرکذ ام كلذ نم فنصلا ىنثتساو

 (كرت زوجیو)

 لابقتسا

 ةالصلا يف (ةلبقلا)

 ًالفن وأ ةالصلا تناك ًاضرف حابم لاتق يف (فوخلا ةدش يف : نيتلاح يف)

 ًاريصق ولو ًاحابم ًارفس رفاسمللف (ةلحارلا ىلع رفسلا يف ةلفانلا يفو)

 هتهبج عضو هدوجس يف هيلع بجب ال ةبادلا بکارو . ''''ہدصقم بوص لفنتلا

 نم ضفخأ هدوجس نوكيو هدوجسو هعوكرب مو لب ال اهجرس لع

 يفو اهیف ةلبقلا لبقتسيو هدوجسو هعوكر متيف یشالا امأو . '''ہعوکر

 .عوبطملا حرشلا نم ةطقاس ةلمج « ةداعإلا : هلوق ىلإ ... هنع زجع نم امأ : هلوق )١(
 . ههجو بّوص ثيح : : فنصملا دارم لعلو « عوبطملا حرشلاو لصألا يف اذكه (؟)
 تهجوت ثيح هتلحار ىلع يلصي ةي يبنلا تيأر» : لاق هد ةعيبر نب رماع نع (۳)

 یموی» : (۱۰۹۷) يراخبلا داز .[(۷۰۰) ملسمو (۱۰۹۳) يراخبلا هاور] «هب

 ةالصلا ين كلذ عنصي هي ہللا لوسر نكي لو « هّجوت هجو يأ لبق هسأرب

 ناك كك هللا لوسر نأ» : هو سنأ ثيدح نم (۱۲۲۵) دواد يبألو . «ةبوتکلا

 (هباکر ههجو ثيح لص مث کف ةلبقلا هتقانب لبقتسا عّوطتي نأ داراف رفاس اذإ

 دواد يبأ ننس حیحص یف ينابلالاو « مارملا غولب يف ظفاحلا لاق مک نسح هدانسإو

 . (۱۰۸۶) مقرب



 ۲ . هدهشتو همايق ین الإ یشمی الو '''ہمارحإ

 )١( همارحإ ةريبكت يف : دارملاو « عوبطلا حرشلا نم طقاس : همارحإ يفو : هلوق .

 «ضرألا ىلع دجسیو عكري نأ طرشب ء ًایشام ةلفانلا ةالص زاوج ةيعفاشلا بهذم (۲)
 حرش عومجملا : رظنا] ۰ ةيكلاملاو ةيفنحلا كلذ نم عنمو « دوادو دمحأ لاق هدو

 . [(۲۳۷ /۳) بذهملا



 ةالصلا "" ناکرآ يف لصف

 ًاعرشو ةغل ةالصلا ینعم مدقتو

 اهدحآ (ًانكر رشع ةيناث ةالصلا ناكرأو)

 ةالصلا تناك ناف بلقلا اھّلحعو « هلعفب ًانرتقم ءیشلا دصق يهو (ةّينلا)

 تناك وأ  ًالثم رهظ وأ حبص ء اهنييعتو اهلعف دصقو ةضيرفلا ةّين بجو ًاضرف

 اهلعف دصق بجو ءاقستساك ببس تاذ وأ ةبتارك تقو تاذ ًالفن ةالصلا

 . ةيلفنلا ةين ال هنييعتو

 ءاش فيك دعق مايقلا نع زجع ناف هيلع ''' (ةردقلا عم مايقلا) يناثلا (و)

 . لضفأ ًاشرتفم هدوعقو

 هللا : لوقي نأب اهب قطنلا رداقلا ىلع نيعتيف (مارحإلا ةريبكت) ثلاثلا (و)

 أدتبملا ىلع رب ا ميدقت اهيف حصي الو ء”'ہوحنو ربكأ نمحرلا حصي الف « ربكأ

 : يناجرجلا لاقو « هنم ًاءزج ربتعي ثيحب لعفلا ةقيقح ةقيقح يف الحاد ناك ام : نكرلا (۱)
 . ًالهج الو ,ًاوهس الو « ًادمع طقسي ال نكرلاو . ءیشلا هب موقي ام

 الف « ةعاطتسالاب قلعتي بوجولا نأل , زجاعلا نع زارتحا : ةردقلا عم هلوق 030

 ناف اتاق لص : شخ نیصح نب نارمعل 95 يبنلا لاق دقو « زجعلا عم بجاو

 . [(۱۱۱۷) يراخبلا هاور] «بنج ىلعف عطتست مل ناف ءًادعاقف عطتست مل

 رکی ناك لگ هنال  اهربغ ئزجي ال < رکا هللا : لوق يهو مارحإلا ة ةربکت (۲)

 (۲۱) دواد وبآ هاور] «ميلستلا اهلیلحتو ریبکتلا اهمیرح» : لاقو « اهب مارحالل

 ىلإ تمق اذإ» : هتالص يف ءیسملل لاقو [(۳۰۱) ءاورالا يف ينابلالا هححصو

 >(1۲۵۱) يراخبلا هاور] «رتکف ةلبقلا لبقتسا مث ءوضولا غبسأف ةالصلا

۱۹ 



 « ءاش ةغل ّيأب اهنع مجرت ةيبرعلاب اهب قطنلا نع زجع نمو « هللا ربكأ هلوقک

 راتخاف : يوونلا امأو « ريبكتلاب ةّينلا نرق بجيو « رخآ رکذ ىلإ اهنع لدعی الو

 . ةالصلل رضحتسم هنأ افرع دعي ثیحب ةيفرعلا ةنراقلاب ءافتکالا

 ةالصلا تناك ًاضرف اهظفحي ۸ نمل اهدب وأ ٩۳ (ةحتافلا ةءارق) عبارلا (و)
 الفن وأ ك

 دبعتلاو فيقوتلا ىلع اهانبم تادابعلاو « ةدابع اهنألو . [(۳۹۷) ملسمو-
 . ضحلا

 ےیکلا هللا لجأ هللا مظعا هللا : لوقي نأ زاوج ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بھٹو
 ملسمو )۷٥٦٢( يراخبلا هاور] «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص الا : اپ هلوقل )١(

 . ةیرھج او ةيرسلا یف « درفتلاو مامالل  تاعکرلا لک يف كلذو . [(۳۹۶)

 ةءارقف مامإ هل ناك نم» : و هلوقل  ةيرهحا نود ةيرسلا يف ًارقیف « مومأ ا امأو
 .۲۱۸/۲(۲) ءاورالا يف ينابلألا هنسحو (۸۵۰) هجام نبا هاور] «ةءارق هل مامالا
 ءاورالا عجارو (۲۰4) دواد وبآ هاور] «وتصنأف أرق اذاو» : ي هلوقلو

  رهظلا ةالص اموی ةه هللا لوسر ىلص : لاق كعنهخ رمع نعو . [(۱۲۰7/۲)
 مکنم يعم أرق له» ۰ لاق « هتالص ىضق الف « هسفن يف سانلا نم لجر هعم أرقف
 جی9 ب أرقأ تنك انآ هللا لوسر اي معن : :لجرلا هل لاقف ء ًاثالث كلذ لاق « ؟ دحأ
 عمان ؟ همامإ ةءارق یفکی امأ ؟ نآرقلا عزانأ يل ام»: لاق . 4 لا کیر مسا

 يف ةءارقلا بوجو باتک يف يقهيبلا هاور] . وتصنف ارق اذإف ءب ةقؤيل مامال
 : تش دوعسم نبا لاقو . [(۲7۸/۲) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « ةالصلا

 ةبيش يبأ نبا هاورآ . (ًابارت ہوف ئلُم م امالا فلخ أرقي يذلا نأ تددو)

 : هاو رباج لاقو . [(۲۸۱/۷) ءاورالا يف اقوقوم ينبلألا هححصو ۰ /۱)

 ہاورا . (مامإلا ءارو نوكي نأ الإ لصی ملف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةعكر لص نم)

 . [(317) يذمرتلا



 ةحتافلا نم طقسأ نمو ةلماك "۳ (اهنم ةيآ 46 میت نقيا قاتل و)

 نإ .هتالص الو" هتءارق ٌحصت مل فرحب اهنم افرح لدبآ وآ ةدیدشت وأ اف رج

 :؟ ىلع اہتایآ أرقي نأب اهبیترت بجو : :ةءارقلا ةداعإ بجو الاو دمعت

 لصف ريغ نم ضعبب اہتاملک ضعب لصی نأب اهتالاوم ًاضيأ بجیو « فورعلا
 ركذلا:قلعتي نأ الإ. اهعطق اہتالاوم نيب رکذلا للخت نإف ؛ سفنلا ردقب الإ
 عطقي ال هناف همامإ ةءارقل ةحتافلا .ءانثأ يف مومأملا نيمأتك ةالصلا ةحلصمب

 نم اهريغ نسحأو ًالثم ملعم مدعل هيلع تزذعتو ةحتافلا لهج نمو قالاولا

 متأرق اذإ» : لك هلوقل ء طقف ةحتافلا نم ةيآ © ريا کل قا ير نأ حیحصلا (۱)
 أو , نآرقلا ّمأ اهنإ 46 ريت نا للي: اوآرقاف 4 تیتسنا بن لی نکلا ا
 ينطقرادلا ها ور (اہتایآ ىدحإ ےس رتا مش و ء يناثلا عبسلا و ء باتکلا

 الوا ةالصلا ف ارس ًارقیو YY) 9( عماج ا حیحض ف ينابلألا هححصو يقهيبلاو 3

 نامثعو رمجو ركب يبأو الب يبنلا فلخ تيلص) : فوج سنا لوقل «٠ اپ رهجي

 (VE) يراخبلا يف هلصأو كلام هاور] « میت تل نوآرقیال اوناکف .

 : بازطضالاب ثيدحلا لیلعت ىلع ادر رجح نبا ظفاحلا لاق. ) ملسمو

يفن لمح : ظافلألا هذه نيب عمجلا قيرطف) ۱ ۱
 اسلا يفنو « عامسبلا يفت ىلع ةءازقلا 

 ةءارق انعمسُي ملقا "-ناذاز نب زوضنم ةياور طفل نأ :ديويو رها يفن ىلع "

 نيا دنع فقخ سنأ نع نسحلا ةياور كلذ نم حرصأو ( © ركن لي ئل ےتڑ ۱

 هّلعأ نم ل اعت اذهب عفدناف , 1 ریل قتل رک ری نورسی اوناک» : ظفلب ةميزخ

 فلا م ها . (هيلإ : اصلا عت ہن نس ۳ نما نکل هیبلاب لیگ: بارطضالاب ۲

L€ ۲ 3 ۸ ۲ 0 35 ۲کت ۳ 1 538 5 : 3  

۱۳۱ 



 وأ ةحتافلا نع ًاضوع نآرقلا نم تایلاوتم تایآ عبس هيلع بجو « نآرقلا

 نع صقني ال ثيحب اهنع ًالدب ركذب ىتأ نآرقلا نع زجع ناف . ةقرفتم
 خسنلا ضعب يفو « ةحتافلا ردق فقو ًاركذ الو ًانآرق نسحب مل ناف ۰ "”اهفورح

 °" (عوکرلا) سماخلا (و) . اهنم ةيآ ه ری نفت تاو يإل دعب ةحتافلا ةءارقو

 ينحني نأ هيتبكرو هيدي ميلس ةقلخ لدتعم عوكرلا ىلع رداق مئاقل هضرف لقأو

 ىلع ردقي مل ناف « اهیلع |ھعضو دار ول هيتبكر هيتحار غولب ردق سانخنا ريغب

 هرهظ عكارلا ةيوست عوكرلا لمكأو . هفرطب أموأو هرودقم ىنحنا عوكرلا اذه
 م۰۳۶ 5 . ضرما 78 : :

 هيتبكر دخاو هبقاس بصنو ۰ "”ةدحاو ةحيفصک ناريصي ثیحب هقنعو

(٤ 
 )هد

msاهي  

 عيطتسأ ال ينإ : لاقف هي يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق تسيح ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع (۱)
 دمح او ہللا ناحبس : لق » : لاقف ء هنم ينئرجي ام ينمّلعف ًاتیش نآرقلا نم ذخآ نأ

 اور1. « میظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « ربكأ ہللاو هللا الإ هلإ الو هل

 دواد يبأ ننس يف ينابلألا هنس حو دوادوبأو (۳۹۲۱/) دمج

 .[(۸۳ ۲) مقرب

 . [۷۷ :جحلا] 6 اوتُمنا ا ٹکڑا انما را هو :ىلاعت هلوقل (۲)
 (۷۰۷) يراخبلا هاور] مکار نكمطت یتح عکرا مٹ : ءيسملل ئ هلوقلو

 .[(۳۹۷) ملسمو

 هيدي نكمأ عكر اذإ ناك او هللا لوسر نآ» : عش يدعاسلا دی يبأ ثيدحل (۳)
 . [(۸۲۷) يراخبلا هاور] «هرهظ رصه مث هیتبکر نم

 نإ ء زی هللا لوسر ةالصب مكملعأ انأ» : لاق هه يدعاسلا ديمح يبأ نع )٤(

 -هیدی رتوو « اهیلع ضباق هنأك هیتبکر ىلع هيدي عض وف عكر و هللا لوسر



 ةكرح دعب نوکس يهو ''' (ةنينأمطلا) سداسلا (و)

 ءًالقتسم ًانكر ناکرألا يف ةنينأمطلا لعجي فنصلاو « عوکرلا يأ (هيف)

 . ناکرالل ةعبات ةئيه اهلعجي فنصملا ريغو « قیقحتلا يف يوونلا هيلع ىشمو

 عوكرلا نم (عفرلا) عباسلا (و)

 رداق مايق نم هعوكر لبق اهيلع ناك يتلا ةئیملا ىلع اتاق (لادتعالاو)

 . مايقلا نع زجاع دوعقو

 . ۳ لادتعالا يأ (هيف ةنينأمطلا) نماثلا (و)

 ةهبج ضعب ةرشابم هلقآو « ةعكر لک يف نيترم (دوجسلا) عساتلا (و)

 هیوهل ريكي نأ هلمكأو 4 اهريغ وأ ضرألا نم هد وجس عضوم یلصلا

 يبأ نب دعس نعو . [حيحص وهو )۲٦٢( يذمرتلا ہاور] «هیبنج نع امهاخنف-
 (۲۵۹) يذمرتلا ہاور] . «بكرلا ىلع فک الا عضن نأ انرمآ» : لاق عشان صاقو

 نب رمع انل لاق : لاق فشخ يملسلا نمحرلا دبع يبأ نعو . [حیحص وهو
 (۲۵۸) يذمرتلا هاور].(بکرلاب اوذخف مکل تّنُس بکرلا نإ) :كعّدوذ باطخا

 . [دانسإلا حيحص : ینابلألا لاقو

 تم ولو « تيّلص ام) : لاق ء دوجسلاو عوکرلا مت ال الجر تف ةفيذح ىأر (۱)

 [(۷۹۱) يراخبلا هاور] . (اهیلع الب ًادمحم هللا رطف يتلا ةرطفلا ريغ ىلع تم
 یضق الف « هدوجس الو هعوکر ٌمَتی ال ًالجر ىأر هنأ ٠ ۸) مقرب ًاضيأ هاورو

 هم رغ لع تش ولر لاق هبسحأو « تیّلص ام) : ةفيذح هل لاق هتالص

 . (ُةلَي دمحم

 (70ا/) يراخبلا هاور] «(ئاق لدتعت یتح عفرا مث :) : هتالص يف ءيسملا ثيدحل (۲)

 .[(۳۹۷) ملسمو

۱۳۳ 



 رظنی نأو ء هفنأو هتهبج مث "هيدي مث هيتبكر .عضيو « هيدي عفر الب دوجسلل

 ۱ ...٠ "اهريغاوأ ضرآ نم هدوجس عضوم نلصلا

 لقت هدوجس عضوم لاني ثيحب دوجسلا يأ «يف نیئامطلا) رشاعلا (و)

 ول ثيحب اهيلع لماحتي لب ء ةدوجس عضوم هسأر ساسمإ يفكي الو « هسأر

 ٠ : "تحت تضرف ول زی ىلع هرثآ رهظو سبكنال نطق هتحت ضرف
 ناك .ءاوس ةعکر لک یف (نیتدجسلا نیب سولجلا) رشع يداحلا (و)

 هلمكأو « هئاضعأ ةكرح دعب نوکس هّلقأو « ًاعجطضم وأ ًادعاق وأ ائاق يبصلا

 ل راص لب نيتدجسلا نب ساهي ولف ؛ یف دال ءاعدلاب كلذ لع لع ةدايزل

 «هیدی لبق هیتبکر عضو دجس اذإ الب يبنلا تير : : عن رجح نب لئاو ثیدحل )١(
 ‹ فيعض وهو.« یضاقلا هللا دبع نب كيزش ہدنس فو ۰ .۸۹) ئئاسنلا ہاوو] آل

 . [يورما رد يأ ةياورن يتلا ةخشسلا ( ٤١ /۲) حتفلا .يف ظفاحلا هفعضو ..:

 : ا هلا هللا لوسر لاق:لاق تش ةريره يبأ نع هريغو يئاسنلا هاور ام حیحیصلاو ""

 هححصو . ."اريعبلا كورب ربي الو: هيتبكر لبق هيدي عضيلف مكدحأ دجس اذإ»

 لاق :ًاقیلعت يراخبلا دنعو :(۱۰۹۱ -.۱۰۹۰) مقرب يئاسنلا ننس يف ينابلألا.- ٠
 حفلا ی یف :ظفاحا لاق .: هکر لبق هندي . عضی دیشتوم رمع نیا :ناک) : عفان“ 1

(YEN1 ”.. اههريغو يواختطلاو ةميزخ نبا هلصو-  

 یا نشا نسا :هدوجس خضوم يلصملارظنينأو : .هلوق ()

 . طوطخلا حرشلا نم طقاس ء دي : هلوق (۳)

 ویا اورا (هتهبجو هفنأ نکمأف دن ماا : -لاق نوح یدیناسلا فيه نأ ثيدحل (4)

 93 ماك ع کپ دعب
 f u ہل زا 27 .[حیحص وهو (۷۳ غ) دواد



 9 یی [ رگ ے4 زا جج می یک ET : ۹ ار ےہ

 الل ۳۳۹ للا.ییآ:(نبخاالا.س ولحا) رشع تلاثلا (و)

 انيلع مالس

 هللا لوس دم نأ دهشأو هللا الإ لہ ال نأ دهشأ

 مالسلا ۳3 : تابیطلا .تباولصلا تاک املا تایحتلا : . دهشتلا لمکاو
 0 يمل ہں رپ

 ۱ سا دف یت مال 3 'ةتاكربؤأ 7 ڈرو يبللا ع
 مر م

 عمك الوش هللا لوسراد ادم ےن دهشأو 3 هللا 0 ها نآ دشا

 اکی د اچ ا ال 0 ا ان عاشھل زر دست ال

 شازتفالا وبي. :.«انلاجج نم 3 وت مقرا : هتالص يف سن دن 0

 قلع ءاعق الا ین ایٹ يابطل نان :LJ توام لاق 3 ءاتعق لاو ۰ ةسلحا هله" ق

 : سابع ربا لاقف تلج زلاب ءافج ذارنل افلاد هلدانلقف ةنسلا یم: لاقف ا نيمدقلا ٭

 : ناعون ءاغقإلا نأ يورنل ! کز وأم (ه'3) لجن ةل رزآ هلك .كيبن سیب 00

 ۔امتإک ض وألا نه هیدیاعضیو ةلاعيقاسب بلضنیز ض زالاب هنتبلإ صلی نآ : احا
 ب ملت ےل ھتلیت تجر 1 ۔ يهتلا هيف ویو یا هورکلا:وهو « !بلاکلا

 نبا 3 ءو اذه مد هیت دجللملا ائ ةع“ عا .هنتيلإ .لعج نأ : نالا عونلاو

 ىلع او یس ي يعفابثلا ضن دقو (كيبناةئس) :هلوقپ نت سابع ٠
 مانام ساس ۱. نيتدجسلا نيب سولحلا يف هبابحتسا

 1A ينيز از تجب ی عقال گند نعل دلي يبنلا لوق امأو

 : اه e . دج ,تیعض وهو ننوعالا نیواشا.هفدو ©

 : لاق: ما ۳ نبع: 5 ۸۳ 9 م یوردقف ین نابع نی هشت اذهت(0)
 =: لوٹفیناکف انآرقلا نتةروسلا نیمی اہک. دهشت اان اک ھا لوسر ناک)

 یو



 ريخألا سولجلا يف يأ (هیف ی يبنلا ىلع ةالصلا) رشع سماخلا (و)

 “دمحم ىلع لص مهللا لكك يبنلا ىلع ةالصلا ّلقأو . دهشتلا نم غارفلا دعب

 يه لب كلذک وهو بهجت ال لآلا ىلع ةالصلا نأب فنصلا مالک رعشآو

 '''ریج ديمح ىلإ اهلمکأو ةدكؤم ةنس

 : هلقأو دوعقلا لاح مالسلا بجيو (ىلوألا ةميلستلا) رشع سداسلا (و)

 هللا ةمحرو يبنلا اهمآ كيلع مالسلا « هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا-

 دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ء هتاكربو
 . «هللا لوسر ًادمحم نأ

 ‹ تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا ١ : ظفلب وف دوعسم نبا نع دهشتلا دروو

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا . هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اأ كيلع مالسلا

 ؛ ثيدحلا (هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ < نحلاصلا

 )٦١٤([. ملسمو (۱۲۰۲) يراخبلا هاور]
 نع (4۰۵) ملسم هاور ام « وي هيلع ة ةالصلا يف ةنسلا يف ةدراولا ةغيصلا (۱)

 نأ ىلاعت ہللا انرمآ : یہ دعس نب ریشب لاق : لاق هتل يراصنالا دوعسم يبأ

 لَك هللا لوسر تکسف لاق ؟ كيلع يلصن فیکف « هللا لوسر اي كيلع يلصن
 دمحم ىلع لص مهللا : اولوق » : لكك هللا لوسر لاق مث « هلأسي مل هنأ انینمت یتح

 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو
 هحيحص يف ةميزخ نبا دازو . « دیجم ديمح كنإ نیم اعلا يف ميهاربإ لآ ىلع تكراب
 .«؟ كيلع هللا ىلص انتالص يف انیلص نحن اذإ كيلع لصن فیکف» : (۷۱۱) مقرب

 .نسح وهو « ثيدحلا

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس . ديجم ديمح ىلإ اهلمكأو ء ةدكؤم : هلوق (۲)

 ىلع ةالصلا اهيف درو ةالصلا يف يب يبنلا ىلع ةالصلا غيص نم درو ام لک : ةدئاف
 : لاق (۱۲۹۲) مقرب يئاسنلا ننس يفف « لآلا ىلع ةالصلاب رمألا درو دقو « لآلا
 . ينابلألا هححصو «دمح لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق »

۱۳۹ 



 ًانیمی نيترم هللا ةمحرو مکیلع مالسلا هلمکأو ۰ ''"ةدحاو ةرم مکیلع مالسلا

 . ًالامشو

 .حوجرم هجو اذهو « لوق يف (ةالصلا نم جورخل ا ةين) رشع عباسلا (و)

 . "”ٌحصألا وه هجولا اذهو جورخلا ةّين يأ « كلذ بج ال ليقو

 ةالصلاو ريخآلا دهشتلا نيب ىتح (ناكرألا بيترت) رشع نماثلا (و)

 او يبنلا ىلع

 مارحإللا ةريبكتل ةينلا ةنراقم بوجو هنم ىنثتسي (هانركذ ام ىلع) هلوقو

 لَك يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلل ريخألا سولجلا ةنراقمو

 :ًاعرشو . مالعإلا : ةغل وهو (ناذألا : نائيش اهيف لوخدلا لبق اهننسو)

 ىنثم هظافلأو . ةضورفم ةالص تقو لوخدب مالعإلل "عرش صوصخ ركذ

 ءاقلت ةدحاو ةميلست ة ةالصلا يف ملسي ناك 25 هللا لوسر نأ اغ ةشئاع نع (۱)

 هححصو )۲۹٦( يذمرتلا هاور] . «ًائيش نميألا قشلا ىلإ ليمي مث « ههجو

 . [ينابلألا

 اهليلحتو» : ثيدحلا ينو < هيي يبنلا اهنيبل ة ةالصلا نم جورخا ةين تعرش ولو ()

 ءاورالا يف ينابلالا هححصو (۳) يذمرتلاو )5١( دواد وبأ هاور] «میلستلا

(۳۳۵)] . 

 . عوبطلا حرشلا نم طقاس : عرش : هلوق (۳)
 ىلإ كلام مامالا بهذو « ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم ةنس ناذألا نأب لوقلا : ةدئاف

 . رفاسلاو درفنملل نانسیو « رضح ا یف ةيافكلا ىلع ضرف هنأ

 بهذم وهو « رفسلاو رضحلا يف درفنملاو « ةعامجلا ىلع بوجولا حجارلاو
 -.ةيرهاظلا

۱۳۷ 



 ةعاملبا ىلع ناذألا بوجو ةلدأ : ًالوأ-
 . [(1۰ 5) يراخبلا هاور] .«ةالصلاب نذأف مق لالب ایا : لک هلوق -

 يراخبلا هاور .«ةماقإلا رتزیوا ناذالا عفشي.نآمهالفإ رفآ» : هلن سن ثیدج - ٦
 .[۲۳۷۸) ملسمو 7 )٠٦٦(

 هاوز] :«ازج هناذآ لع ذخأي ال انذوم ذغتااك :اطفوح اعلا يأ عرب ناشعل لک هلوق ۳

 ۲ و .,[(1۷۲) يتاسنلاو (0۳۸) دواد وبآ ,

 (مكدحأ :مکل نذؤيلف ةالصلا ترضخ ]7 : شوخ ٹرتوحلآ نب , كلام هلي لو - 4

 ..ةمدقتملا | ثيداحألاب لالدتسالا هجوو )٤(. ملسمو (۸) يراخبلا هاور]

 . بوجولا ىلع لدتف رمألا ةغيصب تدرو امأ

 ۱ ی ووٹ سل ؛ و رفنلا لع نادال ىنؤجو:ةلدآ + اب
 ضیا مقأف دهشت مٹا : يذمرتلاو د واد يبأ ةياور يف هتالص يف ءيسملل لپ هلوق -

 )+ ۰۲) مقر ثیدح یذمرلا ن ننسو (۸۲۱) قر ثیدح دواد يبا ننس رظنا

 مث» : هلوقپ دارلا نآ رهاظلاو ,: )1 ٠۷/۲ يذوحألا تفت ق يروفكرابلا لاق ب
 . « مقأف » : هلوق ذعبًاضيأ» ظفل هيلع لدي ء ةماقالاو ناذألا : «اضیآ مقأف دهشت

 ‹ هبوجتو يف ءاهقفلا فلتخا عوضوم لك) : .ديعلا:قيقدأ نیا :للق:: :رجح نبا: ظفاخلا لاق

 ءیسلا ثيدح : يأ (هبوجو يف هب كسمتن نأ انلف ء ثيدحلا اذه يف ًاروکذم ناكو

 .[(۳۲۱/۲) يرابلا حتف : رظنا] . هتالص يف

 يف تنك اذإف ةيدالاومنفلا بحت كارأ ینا : عشا يردخلا ٍديعس يأل ء5 هلوق ٦
 هاور ثيدحلا 7 ..ءادنلاب ب ,كتوصا عقراف ةالصلاب تر كتیداب و كمنغ 0

 0 ۰۹) يراخبلا 7

 [ررقم .ناگ ةالصلا .دارآ نم ناذآ نأب راعشإ هيف ۷ عفراف » : : هلوق : رجح نیا لاق

 A/D حتفلا] ٠ نيذأتلا لصأ نود ٠ عقرلابمألا ىلع ہراصتقال ۱ . مهذنع

 ۱ هکر کا يكمؤيلو ايقأو انف امبرفاس اذإ» : تہہ ثريوحلا نب رس
 )1٥۸([. يراخبلا يف هلصأو (584) يئاسنلاو )۲۰٢( يذمرتلا ہاور] ٠

 ناف ۰ ) يراخبلآ دنع هتضح سنا ثیدح  ناذگلا بوجوب لوقلا ديؤي امو
 - عم ناف ۰ رظنيو حبضي ىتح انب وزغی نكي مل :ًاموق انب ازغ اذإ ناك يك يبنلا 0



 1 رم الاو ء را هلوآ 1 لا الإ

 تیر اھ اق 3 دصم يهو“ ١ تم ةماقالاو) 5

 : اه يدانيف اهريغ امآو . ةيوتكملل ةماقإلاو ناذألا نم لک عرشب انا

 ۱ یی م ہا 0 ہا ما :الصلا

 ف ز توتلاو ۷ وال د دی : نائيش این ل .لوخدلا د دعب) انس ) 9

 ای

 نادال نأ هلف) + یا ل لاق 3 جهیلع راغآ ًاناذأ.عمسي م نإو مهنع فک اناذآ- 50 ٠

 داك دكرت لع اوست لہ لم ال نأ ولو بكرت وجم ال هنأو مالسالا راعش

 ۱ 0 CT * /۲):يرابلا حتف].(هيلع مهاتق ناطلسلل ٠

 منم هلو ملعلا لهآ لاؤقأ نم حجارلا ىلع ةبجاو ةماقالا (۱)
 لالب رمأ» تلح سنا اثیدحوا [(۲۰۲):یذمرتلا ةاوز] (ًاضيأ مقأف دهشت مث '

 ٠.1000 ملسمو ۰ 5) يراخبلا هاور] «ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ ۱

 ا ...٠'٠ . طقف فوسكلا ةالضل (۲)

 ةداصلا لطبتو هبوجو نا بتا بهذو اش دنع بحتس لوألا دهشتلا (۴

 الف اتاق م تا اذإ» هلع اتاف:یتح الھچ وأ آوھس کرت نم امأ « ادمع ہکرتپا ٠

 0 و .٠ طقسيو وهسب هربجيو هيلإ عجري ۱
 : بوجولاب لوقلا ةلدأ نمو

 ایفا تاولصلاو ہل تایحت ار نیتنه ر لک يف من :دعق اذإ» : لپ هلوق - ۱

 [نابلألا هحختصو (۱۱۹۳) یئاسلاو (4۳۷/۱) دخآ اورا

 شرتفاو : نتططاف ةالضلا طلموا یف تسلج اذف» :هتالص يف ءيسملل و هلوق - ۲

 ٠اور1 "كتالي نم عرفت یتح كلذ لثمف تمق اذإ مث ؛ دھشت مث یرسیلا كذخف ٠

 ۱ یو : ؟ينابلالا هححتصو (۸۱۰) دواد وبأ "

 ۳ ا: دہشت يلع رف نأ لبق لو نك: لاق كدت دوعسم نبا ثيداح د ۳

 فا . :ینطقر ادلا ؛هاور» :ثيدخلا] (: .:هدابع لبق هللا لع



 . ءاعدلا : ةغل وهو . هنم ةيناثلا ةعكرلا لادتعا يف يأ (حبصلا

 '''ہرخآ ىلإ تیده نمیف ينيها مهللا : وهو ؛ صوصخ ركذ : ًاعرشو

 وهو (ناضمر رهش نم يناثلا فصنلا یف رتولا) رخآ (يف) تونقلا (و)

 ًاوهس هكرت الو « هتالص لک يف هكرتي مل لكي ہللا لوسر نألو . بوجولا-

 اوهس هكرتب ةالصلا لطبت ال بجاو هنأ ىلع لد ء طق ًارايتخا هكرتي ملو هب رمألا

 . وهسب ربجیو
 دواد وبآ هاور] «دهشتلا ىفخي نأ ةنسلا نم» : لاق هاو دوعسم نبا نع : ةدئاف

 ۱ [ينابلألا هححصو ()

 . يقهيبلاو « ينطقرادلاو « دنسملا يف دمحأ هاور ام مهتجحو [ةيرصملا ةعبطلا

 وهو «ایندلا قراف ىتح حبصلا ین تنقي كك هللا لوسر لاز ام١ : لاق بتن سنأ

 دمحأ لاق « يزارلا ناماه نب ىسيع رفعج وبأ هدنس يف ۰ فيعض ثيدح

 نباو « نابح نبا هفعضو « ًاريثك مهم : ةعرز وبأ لاقو « يوقلاب سیل :يئاسنلاو

 ضراعم هنالو :(۳۸۷ /۲) ةحےحصاا ٤ ينابلألا لافو « بيرقتلا يف رجح

 اعد اذإ الإ تنقي ال ناك ب یبنلا نأ» : هسفن سنأ نع امهدحأ : نيتباث نيئيدحل
 يبأ نع : رخآلاو . [تونقلا هباتك يف بيطخلا هجرخأ] «موق ىلع اعد وأ موقل

 وعدي نأ الإ حبصلا ةالص يف تنقي ال ال هللا لوسر ناك» : لاق كعنهخ ةريره

 نبال صيخلتلا يف ظفاحلا هازعو « نابح نبا هجرخأ] «موق ىلع وعدي وأ موقل
 . ها . [ةميزخ

 ىور امل لزاونلا يف نوكي تونقلا نأ حيحصلاف . (۲۲۲/۸) حتفلا يف كلذكو : تلق

 برعلا ءايحأ نم ءايحأ ىلع وعدي ارهش تنق ال هللا لوسر نآ» : لاق فوج سنأ

 )١۷۷([. ملسم ہاور] «هكرت من

 نع يعجشالا كلام يآ نع (تونقلا كرت باب) حاتتفالا ف ٠ ۸۰ ) يئاسنلا یورو

 ملف ركب يبأ فلخ تیلصو « تنقي ملف زا هللا لوسر فلخ تیلص» : لاق هيبأ

 « تنقي ملف نامثع فلخ تيلصو ۰ تنقي ملف رمع فلخ تيلصو ۰ تنقي

 . [حیحص هدانسإو] . (ةعدب اهنإ ينب اي : لاق مث . تنقي ملف يلع فلخ تیلصو



 < ةقباسلا تونقلا تاملك نّيعتي الو « "" هظفلو هلحم يف مدقتلا حبصلا تونقک

 تونقلا ةنس تلصح تونقلا دصقو ءاعدو ءانث نمضتت ةياب تنق ولف

 ربجي ًاضعب الو « اهیف انكر سیل ام اہتاٹیہب دارأو ةالصلا يأ (اهتایهو)

 . دوجسلاب

 . هیبکنم وذح ىلإ (مارحالا ةريبكت دنع نیدیلا عفر : ةلصخ ةرشع سخ)

 دنع (و عوکرلا دنع) نيديلا عفر (و)

 ۳" هنم عفرلا)

 نسل بعک نب أ نأ - ةاورلا دحآ دمحم باحصآ ضعب نع دواد وبآ یور (۱)

 دواد وبآ] . ناضمر نم رخآلا فصنلا يف تنقي ناکو - ناضمر يف ينعي - مهم

 . [ينابلألا هفعضو (۱6۲۸)
 ناكف بمک نب يأ ىلع سانلا عمج تن باطخملا نب رمع نأ نسحلا نع ًاضيأ یورو

 (۱ع۳۹) دواد وبآ] . يقابلا فصنلا يف الإ مهب تنقي الو ةليل نیرشع مش يلصي

 . [ينابلألا هفعضو
 ةريبكت دنع نيديلا عفر بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ : هللا ہحر يوونلا مامإلا لاق (۲)

 : اهاوس امیف اوفلتخاو مارحالا
 بحتسپ مهدعب نمف هیچ ةباحصلا نم ء ءالعلا روهجو دحأو يعفاشلا لاقف - ١

 يعفاشللو . كلام نع ةياور وهو « هنم عفرلا دنعو عوکرلا دنع ًاضيأ ایهعفر

 ‹ لوألا دهشتلا نم ماق اذإ وهو عبار رخآ عضوم يف ایهعفر بحتسی هنأ :لوق
 335 يبنلا نع دن رمع نبا نع ثيدح هيف حص دقف . باوصلا وه لوقلا اذهو

 . [(۳۹۰) ملسمو )۷۳٦۱( يراخبلا هاور] هلعفی ناك هنأ

 انباحصأ نم يربطلا يلع وبأو رذنملا نبا ركب وبأ لاقو : ہللا همحر يوونلا لاق مث

 .[(45 )٤/ ملسم حرش] ۰ دوجسلا يف ًاضيأ بحتسي : ثيدحلا لهأ ضعبو

 -:ىلي اب اولدتساو مارحإلا ةريبكت ريغ يف عفرلا بحتسی ال هنأ ىلإ ةیفنح لا بهذو - ب

۱۳۱ 



 حیتفا نيح هیدی عفر یو ہللا لوس تيأر» : لاق تضخ بزاع نب ءاربلا ثيدح - -١

 سيل : لاقو )۷٥۲( مقرب دواد ربأ ءاورأ ؛فرصنا یتس ایمفری ل مث ء ةالصلا

 .٠ نیا نصيخلتلا يف ظفاح ان هفعض و ؟حيحصب )۱/ ۰۲0۲۲۱
 : لاق ؟ لي هللا لوسر ةالص مكب يلصا الأ" : لاق تن دوعسم نبا ثيدحو - ۲

 ا ا ا ففافا

 ا ا

 وأ ةرم اهكرتي دقو ء ةنس عفرلا نألو « مدقم تابثإلاو « تابثإ عفرلا ىلع ةلادلا

 دنعو عوکرلا دنغ عفرلا وهو « ةنسلا وه رثكألاو بلغألا لعفلا نکلو « ًارارم

 عفرلا بوجو ىلإ ةميزخ نباو يراخبلا خيش يديمحاو يعازوألاو دواد بهذو  ج
 ےہ .10۳۹,۱/۲) يرابلا حتف] م ارحاإلا ةريبکت دنع

 ملسم حرش] م ارحألا رکن ريغ يف عفرلا كرت هللا حر كلام مامإلا نع روهشملاو -

 5 . ۲0۲۵۷ و ۲٥٢ /۲) يرابلا حتفو ۱ )٩0/6(

 عوکرلا يأ - اف عفرلا كرت كلام نع دحآ وري ل : تب ھت

 دفن رمع نبا ثيدح ىلع عفرلا «هب ذخأت يذلاو . مسالا نبا الإ - هنم عفرلاو .

 ۱ 1 . (ابهحصآو « كلام نع هريغو بهو نبا هاور يذلا وهو

 نم ةريثك ةعاج عفرلا یور دقو ؛ عفرو یضفخ لك يف عفرلا حجارلاو : حيجرتلا
 هنأ , ظفاحل لضفلا وبأ انخیش ركذو) : قلا يف ظفاحلا لاق دهني ةباحصلا ۱

 (ةرشعلا مهنم نأ مكاحلا رکذو . الجر نیسخ اوغلبف, ةباحصلا نم هاور نم عبتت _
 ۱ هبصح عفرپ ال ًابلصم ىأد اذإ دمت دف رمق نبا ناكو . TAD) تف 1

 : هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع لاقو . Ter ۰/۱) رجح نبال ريبحلا صيخلتلا] 0
 . ۲0۲۲۰ /1) ریل صیخلتلا] (عفرل رلا كرت لع ينعي  اهيلع بدونل انك نإ)
 نيزي ءيش وه) ر روبچ نب ديعس لاقو.: ”«ةالصلا مات نم وه) : 'ںیربس نبا لاقو

 ۱ ٠ . ٠ [ردصملا سفن] (هتالص لجرلا هب .

 7 ۱ سو تاپ ةلأسم

١7 TE, 



 7710.1 هترس قوف هردص تحت نانوکیو ''' (لامشلا ىلع نيميلا عضوو
 یی یهو َتُهَجو 99 : ميرحتلا بقع يلصملا لوف يأ ''”(هجوتلاو)

 میرحتلا دعب یلصلا لوقي آرا هرخآ ىلإ 4 شزالاو ترومَسلَأ رطف

 .: حاتتفالا يف دزو ام اهريغوأ ةيآلا هذه حاتتفالا ءاعد

 . ذّوعتلا لع لمتشی ظفل لکب لصحتو . هجوتلا دعب ۳ (ةذاعتسالاو)

 (۱۰۸۷ و ۱۰۸) يتاستلا ننس يف ایک عف ثريوحلا نب كلام كلذ تبثأو=
 نب :كلام تابثاو دغيم رمع نبا يفن نیب عمج او .. ينابلألا هحححصو "

 . نیتدجسلا نیب عقرلا ىلع موادی الو « ًانايحأ هلعفی ناك هنأ « فیہ ثریوح ا

 نبا ثیدح : كلذ نمف «.ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ینمیلا عضوب مالا درو دقو )١(
 رخونو <« .انراطفإ لعن نأ. :انرمأ ءايبنألا رشعم . اد : : .ًاعوفرم نعنع سابع ٠

 هححصو يسلايطلا دواد وبآ ءاور] «ةالصلا يف انلئاہش ىلع انا عضنو ءانروجس ۱

 ۲ ١ .[(5545) مما ظا۔حیحص يف نابلألا . 

 ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤی سانلا ناك: لاق نوح دعس نب لهس ثيدح اهنمو

 كلذ يمني الإ هملعأ ال : مزاح وبأ لاق... (ةالصلا يف .ىزسيلا هعارذ ىلع ىنميلا
 0 .[(۷۰) يراخبلا هاور] . اپ يبنلا ىلإ
 يبأ ثيدح يف ایک + لقب تبث هنأل بحتسم عاتسا ءاعد وأ هجو ءاعد 0

 نيب كتوكس تيأرأ « هللا لوسر اي .تلق : . لاق نيحيخصلا يف هتللخ ةريره

 ...ياياطخ نيبو .ينيب دعاب مهللا : :لوقآ : لاق ؟ لوقت ام ةءارقلاو ريبكتلا

 9 1 9 - . ثیدج ا

 . عونتلا فالخ نم وهو ؛ عاونآ هجوتلا ءاعد يف درو دقو

 14۸ لس 4 ر رم نيل نی تاپ ديتا نیل تر ٠» یلاعت هلوقل (۳)
 ناطیشلا نم ہللاب اوذوعت» : لوقي ا هللا لوسر ناك: )۱٥١/٦( دمحأ یور الو .

 ۳ .(۷ /۲) مقرب ءاوزالا ین ينابلالا هححص و !هثفنو هخفنو هزمه نم .میجرلا . ۱

۱۳۳ 



 . میجرلا ناطیشلا نم ہللاب ذوعأ : لضفألاو

 ةعمجلاو « ءاشعلاو برغلا يتلوأو حبصلا وهو (هعضوم يف رهجلاو)

 . نیدیعلاو

 . ركذ يذلا ادع ام وهو (هعضوم يف رارسالاو)

 . اهريغو ةالصلا يف اهئراقل ةحتافلا بقع نيمآ لوق يأ  (نيمأتلاو)

 . ءاعد : نيمآ : ءاطع لاقو )۳۰٣/٢([ حتفلا] بجتسا مهللا : نيمأتلا ىنعم (۱)
 . [قازرلا دبع هلصوو « مزجلا ةغيصب ًاقیلعت يراخبلا هاور]

 . ًاريخ كلذ يف هنم تعمسو ء مهضحيو « هعدي ال دن رمع نبا ناك : عفان لاقو

 . [(۳۰۱/۲) حتفلا]

 : نيمآ مومأملا لوقی ىتم : (۱) ةلأسم

 لاق : لاق يعش ةريره يبأ ثيدحل « اهب مامإلا عورش دنع نيمآ مومأملا لوقي

 ناف « نيمآ : اولوقف اکشن ماملا لاق اذإ اچ هللا لوسر
 ام هل رفغ . ةكئالملا نيمأت ُهئيمأت قفاو نمف . نيمآ لوقي مامإلا ¿ ناو « نيمآ لوقت ةكئالملا
 يئاسنلا ننس حیحص يف ينابلالا هححص و (۷) يئاسنلا ہاورا (هبنذ نم مدقت

 . [(4۱۰) ملسمو ۰ ) يراخبلا دنع نيحيحصلا يف هلصأو (۸۸۸)

 نيمأت ريخأت ىلع «اونّمأف مامإلا نّمأ اذإ» : لو هلوقب ءاملعلا ضعب لدتسا دقو
 « تاياورلا نيب عمجلا : حيحصلاو . ءافلاب هيلع بتر هنأل « مامالا نيمأت نع مومأملا
 مت قفاو نمف ء نیمآ لوقي مامالا ¿ ناو « نيمآ لوقت ةكئالملا ناف » : 5 هلوق يفف
 . روهمجلا لاق كلذبو : رجح نبا ظفاحلا لاق . ةنراقملا لع لدي « ةكئالملا نيمأت
 .[(۳۰۹/۲) حتفلا]
 : نيمأتلا ةفص : (۲) ةلأسم

 الو مھِيلع لع وضفملا ريع : أرق ب يبنلا تعمس : لاق كضإخ رجح نب لئاو نع

 يف ينابلألا هححصو (۲4۸) يذمرتلا هاور] هتوص اهم دمو «نیمآ» : لاقو # لالا

 -هتوص اهب عفر يأ : هتوص اپ دمو : هلوقب دارملاو . ۰ )٠5 يذمرتلا ننس حیحص

۱۳ 



 . هب رهجيو همامإ نيمأت عم مومألا نمؤيو دکآ ةالصلا يف نکل

 . اهريغ يتلوأو « حبصلا يتعكر يف درفنلو مامإل ةروسلا ةءارقو

 ! اهيلع ةروسلا مّدق ولف“ (ةحتافلا دعب ةروسلا ةءارق) نوكت (و)

 عوكرلل (ضفخلا دنع تاريبكتلاو)

 . عوكرلا نم بلصلا عفر يأ هنم "۳ (عفرلاو)

 : لاق ولو عوكرلا نم هسأر عفري نیح "۲" (ہدمح نمل ہللا عمس : لوقو)

 . [(۸۲ 5) دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو] (۹۳۲) دواد يأ ةياور يف كد

 . ةجلل دجسملل نإ ىتح هءارو نمو ريبزلا نبا نّمأ : ہللا همحر يراخبلا لاقو

 : نيمأتلا يف ءاطخألا نم : (۳) ةلأسم
 ءاطخأ نمو) : (E) نيلصملا ءاطخأ يف نایلس نسح روهشم حيشلا لاق

 . . (دجاسملا ضعب ین ایک ةتس ىلإ اهتولصوي دق لب ٠ نيتكرح
 هک هللا لوسر انَعَمْسَأ اف « أرقي ةالصلا لك يف» : كعذيخ ةريره وبأ لاق )١(
 ؟ نآرقلا ْمَأ ىلع دزآ ۸ نإ : لجر هل لاقف « مکنم انيفخأ انم ىفخأ امو «مكانعمسأ

 : ةياور فو «كنع تأزجأ اهيلإ تيهتنا ناو « ريخ وهف اهيلع تدز نإ : لاقف
 ملسم هاورأ «لضفأ وهف داز نمو <« هلی تآزجآ دقف باتكلا ماب أرق نمو)

 ۰.10۱۰5 /5) يوونلا حرش : رظنا . (۴۹۲)

 . ضفخاو عفرلا : ةعوبطلا ةخسنلا يفو « طوطخلا نتلاو « لصألا يف اذکم (۲)
 لاوقأ نم حجارلا ىلع بجاو « هدمح نمل هللا عمس : لوقو ء لاقتنالا تاریبکت (۳)

 قرط ضعب يف درو دقف ؛ ريبكتلاب هتالص يف ءييسلا لگ هرمال < ء ملعلا لهأ

 - مث ء هلصافم نئمطت یتح عکرب مث ؛ « رك ہللا : لوقی مث : هيفو « تن عفار

۱۳۵ 



 هدمه هنم هللا لبقت « ہدمح نمل هللا عمس ینعمو <« ۱۷ فك هل عمس هللا لج نم

 یلصلا لوقو . هيلع هازاجو

 ..(ئاق بصتنا اذإ ('''دمح ا كل انبر) .

 نت ےیل يبر ناحبس : : هيف لايكلا ىندأو (عوكرلا يف حيبستلاو)

 یلعألا يبر ناحبس :.هيف لامکلا ىندأو "۳" (دوجسلا) يف حيبستلا (و)

 یتح دجسی مث ربکآ هللا لوقی مث ؛ اتاق يونس یتح هدم نل هللا عمس لوقي- 5

 هللا : لوقي مث ادعاق يوتسي یتح هسأر عفریو ربکآ ہللا لوقي مث .هلصافم نئمطت

 دقف كلذ لعف اذإف « ربكيف هسأر عفري مث ء هلصافم نئمطت یتح دجسي مث ربكأ
 یا . دواد يبأل ظفللاو . ۷ هتالص تمت :

 ياحصلا ىلع كي يبلارکنآ دقو ء تدرو ایک ركذُت نأ ةديقملا راكذألا یف لصألا (۱)
 يذلا كّيبنو ء ال» :.لاق « (تلسرأ يذلا كلوسرو) : مونلا راكذأ يف لاق يذلا
 همحر رجح نبا:لاق ..[(۲۷) مقر ثيدح يراخبلا حیحص : رظنا] . «تلسرآ

 حتفلا] . (باوثلا ریدقتو ظفللا .نييعت 7 ةيفيقوت راکذألا ظافلأ نآل) :هللا .

(۱/ 1۲۷)]. ۱ 

 كل انبر مھلل : اولوقف" : ا ہلرقل درز ًامومأم وأ ًامامإ ناك ءاوس (۲)
 تا ا .[(4۰4۹).ملسمو (۷۹۲) يزاختبلا هاور] «دمحلا

 بجاو وه : دم أ لاقو « ةيعفاشلا دنع ةنس۔دوجسلاو عوکرلا ي حيبستلا فرق

 الإ ء نیتدجسلا نیب ءاعدلاو عيمستلا كلذكو « ةدحاو ةرم دوجسلاو عوکرلا يف
 يف ةمألا ةمخر] : .قافتالاب ًاثالث حّبسي نأ ةنسلاو « لطبي ال ًايسان هدنع هكرت نأ

 يفف « هب رمالل هللا هحر دمحأ هیلا بهذ ام حجارلاو .. [(۸۳) ةمئألا فالتخا
 اومظعف عوکرلا امأف  ادجاس وأ اعكار نآرقلا أرقأ نأ تیبث ينإو الأ» : ثيدحلا . 

 هاور] مکل باحتسی ہی نأ نقف + ءاعدلا يف اودهتجاف دوجسلا امأو « برلا. هيف“ ٠

 . 144010 ملسم ٠

 -نيب (يل رفغا تر يل رفغا تر ١ لصاا لوق ةالصلا يف زاکذألا نمو : ة دئاف

۱۳۹ 



 . روهشم دوجسلاو عوکرلا حیبست يف لمکألاو . ًاثالث

 . ةبکر لا اهسوژر تماضت ثیحب (یرسیلا) ديلا (طسبي) ٠
 ٠ اهعباصآ يأ (ینمیلا) ديلا (ضبقیو)

 . اهضبقی الف ینمیلا نم (ةحبسلا الا)

 2 نوک لاح ام ًاعفار "" (اهب ريشي هناف) .

 الو هرک اهکّرح ولف اهكّرحي الو 02 الإ هلوق دنع كلذو (ادهشتم)

 . ناحبس» : هعوکر يف لوقب ناك يب يبنلا نأ كعنهخ ةفيذح ثيدحل « نيتدجسلا- .

 (دمح ا يبرل دمح لا يبرل» : هبسأر عفر نيح لاقو «میظعلا یر ناحبس .میظعلا یر ٠
 نیب لوقی ناکو «یلعالا يبر ناحبس « ىلعألا يبز ناحبس» : هدوجس یف لوقی ناکو
 ةياور ينو [(۱۱60) يئاسنلا ہاور] «يل رفغا تر يل رفغا ّبر» : نیتدجسلا ٠
 . هدوجسو « عوکرلا نم هسأر عفر اذإو هعوکرو همایق ناکو : )۱۰ ٠ 59) يئاسنلا

 ينابل ال يناسنلا ننس حیحص رظنا] ٠ ءاوسلا نم ًابیرق نيتدجسلا نيب امو "

 ۱ .LON و ۱۰۹۷و[ ۱۲۵)

 ىلع هيدي عضو ةالصلا يف سلج اذإ ناك ل يبا نی رمع نبا نع (۱)

 هتبكر ىلع یرسیل هديو « اهب اعدف ماهبإلا'يلت يتلا یتمیلا هعبصإ عفرو «هيتبكر
 ۱ .[( 68م8 ۰) ملسم هاور] .1 اهيلع اهطساب ىرسيلا

 ثيداحألل اندنع ةبحتسمف ةحبسملاب ةراشإلا) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق (۲)

 ةحبسمب ريشيو  ةداهشلا يف هلل الإ هلوق دنع ريشي : انباحصأ لاق ؛ ةحيحصلا

 ىنميلاب.لصألا نم ال اهريغب رشي مل ةليلع وأ ةعوطقم تناك ولف ء ريغ ال ىنميلا
 يبأ ننس يف حيحض ثيدح هيفو ء هثراشإ هرصب زواجي ال نأ ةنسلاو « ىرسيلا الو

 . (صالخإلاو ديحوتلا ةراشإلاب يونيو « ةلبقلا ىلإ ةهجوم ام ريشيو « دواد . .

 - يذلا لب « دييقتلا اذه ىلع لیلد ال . [(۲۳۵/۲) يوونلل ملسم حرش : رظنا] ۰

۱۳۷ 



 . "۳ خصالا يف هتالص لطبت

 ء ةحارتسالا سولجک ةالصلا يف ةعقاولا (تاسلجلا عیمج يف شارتفالاو)

 سلجي نأ شارتفالاو . لوألا دهشتلا سولجو « نيتدجسلا نيب سولحاو

 ینمیلا همدق بصنیو ہ ضرألل اهرهظ ًالعاج یرسیلا بعک ىلع صخشلا

 . ةلبقلا ةهجل اهعباصآ فارطآ ضرالاب عضیو

 سولج يهو « ةالصلا تاسلج نم "۳ (ةريخألا ةسلجلا يف كروتلاو)

 . نیسخو ًاثالث دقعیو هعباصآ ضبق دنع اهم ريشي هنأ ثيداحألا هيلع لدت-
 دنسلا يف دمحأ ىور دقف « ةباّيسلاب كيرحتلا ثيدح ضراعي ال ةراشإلا ثیدح (۱)

 ضبق مث : هبفو « فشخ رجح نب لئاو ثيدح نم (۸۸۹) يئاسنلاو )٤/۱(

 عمجلاف . اب وعدي اهكّرحي هتيأرف هعبصإ عفر مث ةقلح قلحو هعباصآ نم نیتنثا

 . هب وعدي هكرحي مث هعبصإب ريشي ناك هنأ : نيثيدحلا نيب

 وذح هيدي لعج ربك اذإ ةي هللا لوسر تيأر» : لاق شوخ يدعاسلا ديمح يبأ نع (۲)
 ىوتسا هسأر عفر اذإف « هرهظ رصه مث « هیتبکر نم هيدي نكمأ عكر اذإو « هيبكنم

 « اههضباق الو شرتفم ريغ هيدي عضو دجس اذإف « هناكم ٍراقف لک دومی ىتح

 ىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا يف سلج اذإو « ةلبقلا هيلجر فارطأب لبقتساو

 بصنو یرسیلا هلجر مدق ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو « ىنميلا بصنو
 . [(۸۲۸) يراخبلا هجرخأ] . «هتدعقم ىلع دعقو ىرخألا

 : دهشتلل سولجلا يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 . دهشت لك يف شرتفي : ةفينح وبأ لاقف -

 دھشت لک يف كروتي : كلام لاقو - ١
 . ميلست هيف دهشت لک يف كروتي يعفاشلا لاقو ۳

 ٤ - نادهشت اهیف ةالص لک يف ريخألا دهشتلا يف كروتی : دم لاقو .

 یور امل « نادهشت اهيف ةالص لك نم ريخألا دهشتلا يف كروتلا نأ حجارلاو : حیجرتلا
 -اذاف  یرسیلا هلجر ىلع سلج نیتعکرلا يف سلج اذإف» : )۹٦٤( دواد وبآ

۱۳۸ 



 يف اهتأيه ىلع هراسی جرخي يلصملا نأ الإ شارتفالا لثم كروتلاو ريخألا دهشتلا

 يهاسلاو قوبسملا امآ « ضرألاب هكرو قصليو « هنيمي ةهج نم شارتفالا

 . ةالصلا ناكرأ نم اهنأ قبسف ىلوألا امأ (ةيناثلا ةميلستلاو)

 هححصو] . «هتدعقم ىلع سلجو یرسیلا هلجر مدق ةريخألا ةعكرلا يف سلج-

 . [(۸۵۱) دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلالا

 - كروتلا يأ - صوصخ اذه : هقفاو نمو دمحأ مامإلا لاق) : هللا همحر ميقلا نبا لاق

 دهشتلا يف سولجلا نيب اقرف لعُج اهيف كروتلا اذهو ء نادهشت اهيف يتلا ةالصلاب
 يف سولجلا نيبو « مايقلل ًائیھتم هيف سلاجلا نوكيف « هفيفخت نسي يذلا لوألا

 . [( 706 5 )١/ داعملا داز] . (ًانئمطم هيف سلاجلا نوكي يذلا يناثلا دهشتلا

۱۳۹ 
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 جیل يريد ی ج
 ےس’ وزا ید سکس

 ۲۲۱ ۵/۰۵۲ جا ت

 ةالصلا يف لجرلا ةأرملا اهیف فلاخت رومآ يف.

 : هلوف يف كلذ فنصلا ركذو

 عفری يأ زا . لجرلاف : ۳ .ءايشأ ةسخ يف لجرلا فلاخت ةأرلاو

 عفري يأ (لقیو ۰" هیبنج نع "

 (رهجلا عضوم يف رهجیو  "دوجسلاو عوکرلا يف هیذخف نع هنطب)

 هیقف رم)

 )١( هللا همحر يراخبلا لاق « لیلدلا هّصخ ام الإ لجر لاک ةالصلا يف ةأرملا نأ لصألا :
 ةنس باب] (ةهيقف تناکو ؛ لجرلا ةسلج اهتالص يف سلجت ءادردلا مأ تناکو)

 حتفلا) دهشتلا يف سولجلا ۲/  ۰ )۳٥٣[هدنسم يف ييايرفلاو ةبيش يبأ نبا هلصو .

 يوارلا نال - یربکلا ال « ةيعباتلا یرغصلا : ءادردلا مأب دارلاو) : رجح نبا لاق

 جتحب ال فلاخ مل ولو هدحو يعباتلا لمعو - یربکلا كردي مو ؛ لوحکم اهنع
 حتفلا] (ةیوقتلل يراخبلا هدروآو هب )۲/  )۳٥٣[فرصتب .

 )٢( دعابپ : يناجي .

.])١59/( 

 الف ٠ ال ہللا لوسر ةالص مهل ىلص هنآ» شوخ دوعسم يبأ ثيدحل عوكرلا يف يأ )٤(
 نيب ىفاجو + كلذ نم لفسأ هعباصأ لعجو « هيتبكر ىلع هيتحار عضو عكر

 يف ینابلألا لاق ء (857) دوأد وبأ هاور] . «هنم ءيش لک رقتسا ىتح هيقفرم

 يئاسنلل.ةياور يقو ٠ .[عباضألا ةلمج الإ حيحص : )٩٩۱(. دواد بأ ننس حیحص :

 هنم ءيش لك زقتسا ىتح هيطيإ ىفاجو# : هيفو  ورمع نب ةبقع نع (۷)

 000 , [(۷۱۹) يئاسنلا نئس.حيحص : رظنا] ۰

 )٥( يئاسنلا ہاور] ؛یسج یلص اذإ ناك لي هللا لوسر نأ» كن ءاربلا نع )1109(
 يئاسنلا نٹس حیحص : رظناو )/١091([. .. هيدضع حتف يأ : یخج .ىنعمو

 هیقاس نع هیذخفو « ضراالا نع هنطب عفرو « هیبنج نع ىفاجو .=



 هعضاوم نایب مدقتو

 تب  هباصآ یآ (هبان اذإو)

 مم وأ طقف ركذلا دصقب هللا ناحْبس .: لوٹی لس ةالضلا يف ءيش) ٠

 "7 لطبت طقف مالعإلا وأ « لطبت مل قلطأ وأ دعا

 ۳ ةروعلا نم اسیلف امه امآ (ةبكرلاو ةرسلا نيب ام لجرلا ةروعو)

 ةمهب نأ ول ىتح هيدي نیب یفاج دجس اذإ ناك ی يبنلا نآ» غ ةنوميم نعود
 )٦۹٦([. ملسم دنع وهو (۸۹۸) دواد وبأ هاور] «تّرم: هيدي تحت ٌرمت نأ ثدارأ .

 عنراد كيفك عضف تدحنس اذ» : لا هللا ٍلوسر لاق, : ..لاق هعفخ ءاربلا نعو
 )٦۹٤([: ملسم هاور] «كيقفرم ..

 نمكو « لفاغک ہوحنو یمعآ هراذنإو همامإ هیت «هتالص یف ءيش هبات اذإ لجرلا (۱)
 ‹ قفصت ةأر او *٭ حسی نأ. هل .بحتسی « كلذ وحنو عبس وأ لاظ هدنصق ۰

 ناو « هیلا تفت حبس اذإ هناف « حّبسيلف هتالص يف ءيش هبان نما :ِلِلَع هلوقل
 يراخبلا ةياور یو .[(8۳۱) ملسمو (1۸6) يراخبلا هاور] «ءاسنلل .قيفصتلا . ۱

 ينصحا .ركب:ونأ لاق ..«هللا ناحبس لقیلف هتالص يف ءيش هبان .نم» .(۰)۱۳۱۸

 رضی مل ةأرملا تحّبسو لجرلا قفص ولو) :(۱/,۲۳۰) رايخألا ةيافك يف يقشمدلا ..
 م ةأرملا قيفصت رركت ولو ؛ رضي لجرلا قيفصت نأ وجو ينو ء ةنسلا فالح هنكل

 اأ حیحصلا : هجوآ ةأرملا قیفصت ةيفيك ينو: ةعفرلا نہا هلاق:ہ فالخ الي رضي ..

 ىلع رخآلا نطب ىلع اهفک نطبب تبرض ولف رسیألا رهظ ىلع نميألا اهفك برضت .
 يور هعبتو + يعفارلا هلا ۰ لق نو امتالص تلطب ميرحتلا ةلاع بلا جد

 ۱ ۳ i , (بذهملا حرش يف .

 "۰ هتيكرو هترس : ةعوبطملا ةخسنلا يفو  طوطخلا نیاز لضألا يف اذكح (1)

 «ةروع ةبكرلاو ةرسلا نيب اما : ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ؤرمنع ثیدخ (۳)

 00 . [(۲۷۱) مقرب ءاورالا یف ينابلألا هنسحو « ينطقرادلا ہاور] ٠

 - نم ةرسلا نأ ىلع.اوقفتاو) : .(۹۱ ۵ ) ةمألا ةمحر يف يعفاشلا ینامثعلا دمحم لاق



 حیحصلا ىلع اهقوف ام الو

 اهنإف ةروکذ لا ءایشآ ةسم یف لجرلا فلاخت (ةأرملاو)

 اهعوکر يف اهيذخفب اهنطب قصلتو (ضعب ىلإ اهضعب مضت)
 (۱) و سو

 تّلص نإ (اهتوص ضفخت و)

 نم تسيل : دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف « ةبكرلا امأو « ةروع تسيل لجرلا=

 . (اهنم اهنإ : يعفاشلا باحصأ ضعبو ةفينح وبأ لاقو « ةروعلا
 دقف « ةالصلا ين اهنع فلتخت دمحأ مامإلا دنعو « رظنلا يف ةروعلا رابتعاب اذه : تلق

 ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف ؤ مكدحأ یلصیال »۰ ال هلوقل « نيبكنملا رتس اهيلع داز
 دواد يأ دنعو . [(015) ملسمو (09”5) يراخبلا هاور] 4 ءيش هنم هيقت هيقتاع

 .(هيبكنما : (155)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور] «دتريلو رزتأيلف مكدحأ یلص اذإ» : ثيدحلا يفو

 ىلص اذإ» : ًاضيأ ثيدحلا فو . [(18۷) عماجلا حيحص يف ینابلالا هححصو

 ننسلا يف يقهيبلا هاور] «هل نيت نم قحأ ىلاعت هللا ناف « هيبوث سبليلف مكدحأ
 )۲٥٢([. عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ىربكلا

 امو  ةروعلا نم نيتبكرلا قوف ام» : اعوفرم يقهيبلاو « ينطقرادلا هاور ام : هيبنت

 نب داّبع هيف « رببلا صيخلتلا يف ظفاحلا هفّعِض . «ةروعلا نم ةرسلا نم لفسأ
 . ادج فيعض )١/ 7١7( ءاورإلا يف ينابلألا لاقو . كورتم ريثك
 ىلع رم و هنأ» : يقهيبلا هاور ام  كلذ ىلع مهتلدأ نمو . اه رتسأ هنأل : اولاق )١(
 ةأرملا نإف  ضرألا ىلإ محللا ضعب اضف امتدجس اذإ : لاقف « نايلصت نيتأرما
 يقهيبلل ننسلا راصتخا يف بذهلا يف يبهذلا لاق . «لجرلاك كلذ يف تسيل
 ركذو . ليسارملا فعضأ نم وهو ليسارملا يف دواد وبأ هجرخأ : (۱۸۷ /۲)

 . ةفيعض اهلك بابلا يف ثيداحأ

۱: 



 . ترهج مهنع ةدرفنم تّلص ناو ('''لاجرلا ةرضحب)

 رهظ ىلع نيميلا نطب برضب (تقفص ةالصلا يف ءيش اهبان اذإو)

 اهملع عم ًالیلق ولو بعللا دصقب نطب ىلع ًانطب تبرض ولف ۰ یرسیلا
 ةأرلاک ىثتخلاو . اهتالص تلطب میرحتلا

 امآ ةالصلا يف اهتروع هذهو (اهیفک و اههجو الإ ةروع ةّرحلا ندب عيمجو)

 . ادب عيمج اهتروعف اهجراخ

 . "۳ اهتبکرو اهترس نیب ام اهتروع نوکتف (لجرلاک ةمألاو)

 . بناجالا لاجرلا ةرضحب : ةعوبطلا ةخسنلا يفو « نت ا فو لصألا يف اذکم (۱)
 نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع )٦١١٤١( دواد وبآ هاور اب كلذ ىلع اولدتساو (۲)

 نود ام ىلإ رظنی الف . هريجأ وأ  هدبع همداخ مكدحأ جوز اذ »  ًاعوفرم هدج

 نع ةزمح يبأ راوس نع هاور لیمش نب رضنلا نإ : يقهيبلا لاق . « ةبكرلاو ةرسلا

 وأ هتمأ ہدبع مكدحأ جوز اذإ» : اب يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 نم هتبكر ىلإ ةرسلا تحت ام ناف . هتروع نم ءيش ىلإ ةمألا رظنت الف . هريجأ
 مقر ثيدح ليلغلا ءاورإ : رظنا] . (هقرط رئاس لدي اذه ىلعو) :لاق . «ةروعلا
 الو  اهجوز امدعب اهديسل يدبت ال ابغأ حيحصلاو : ينابلألا لاق . ۳)

 . [ردصلا سفن] . ةنهملا لاح يف اهنم رهظي ام الإ اهمراحم يوذل ةّرحلا

۱:۳ 



 ٠ ةالصلا تالطبم ددع يف لصف

 حلاصلا 2” (دمعلا مالکلا : ًائيش رشع.دحآ ةالصلا .لطبي يذلاو) 0

 ۱ ال وأ ةالصلا ةحلصمب قلعت ءاوس نييمدآلا '''باطخ

 : ًاوهس وأ كلذ ناك ًاذمع تاوطخ ثالثک یلاوتلا " (رثکلا لمعلاو)

 ناب نإ الإ ًامالك ىّمْست الف ٠  ةحنحنلاو ء خفنلا نع زارتحا « مالكلا : هلوق )١(

 . (ءاجه هل ناك نإ الإ ًامالك نوكي ال خفنلا) : (۲۵۲/۲) يقهيبلا لاق . نافرح

 دواد وبأ هاور] «فأ « فأ» : لاقف خفن هنأ فوسكلا ةالص يف لك هنع تبث دقو

 نع زارتحا « دمعلا : هلوقو . )۳۹٦([ ءاورإلا يف ينابلألا هححصو (۱۱۹6)

 يلصي وهو عاب ناسنإ) : يوونلا لاق . ام ةالصلا لطبت الف « نايسنلاو لھج ا

 هسأرب ةراشإ ريشيف عيبلا نع لأسي سرخالا : هتالص لطبت الو هعيب حصيف

 مالكلاب اهيف عاب نميف اضيأ روصتيو : لاق . هتالص لطبت الو هعيب حصيف - - معن -

 . (ملعأ ہللاو . هتالص لطبت الو هعیب حصي هناف ء لطي لو « ةالصلل ًايسان

 .۰ ۱/۹) بذهلا حرش عومجلا]

 نمو « ًامالك یّمست ال اهنأل ةالصلا اهب لطبت ال ةالصلا یف ةمهفلا ةراشالا : ةلأسم

 . كلذ ها |

 :رظنا ء (۹۲۷) دواد وبآ هاور] . ةراشالاب ة ةالصلا يف مالسلا د دري ناك لو يبنلا نأ

 يوونلا بدهلا جرش عومجلاو (۸۳۰) يقابلآلل ٠ دواد 7 ننس حيحص

 ۱ ۱ )١5/5([.
 اهتلأس امل ۰ فوسكلا ةالص لصت يهو ءاتسلا : ىلإ تراش اغ٣ ةشئاع نأ - ۲

 O ء۳) مقر ثيدح يراخبلا حيحص : رظنا] . منا نع اف ءایسآ

 . عوبطلا نم بیوصتلاو « باطخبب : طوطخلا حرشلا ي (۲)

 خاک ةالصلا ڈیم نع لص هب جري ٹیحب فالصلا سنج ريغ نم يذلا 3

 ةجاحلل وأ اهتحلنصل وأ ةالصلا سنج نم ناک ام امأف ء زفقلاو  خسنلاو

 ةلدالا نمو « هللا ءاش نإ رضی الف ة ةالصلا ةنيه نع اب جرخ ال يا ةرورضلار

١ : 



 . هب ةالصلا لطبت الف:ليلقلا لمعلا امآ

 . ربكألاو رغصألا ('''ٹدحلاو)

 ةساجن هبوث ىلع عقو ولو  اهنع یفعی ال يتلا (ةساجنلا ثودحو)

 . هتالص لطبت 1 ًالاح هبوث ضفنف « ةسباي

 دجسم و. اهل مت اصلا يف صاعلا يأ تن ةمامأ ایگ بنا لح - ۱2

 ےک )٥٤٤([. ملسمو (015) يراخبلاهاور] اھعضو

 ءاورإ :رظنا] هالصم ىلإ عجر مث اٹ 4 ةشئاعل بابلا حتفو تاوطخ یشم اگ هنآ - ۲

 1 TAY)]. مقر ثيدح ليلغلا

 لعجو ء هعزانت ةبادلا تلعجن « هديب هتباد ماجلو لص تنفع يملسألا ةزرب ابأ نأ ۳

 يراخبلا هاور] . . اهعدأ نأ نم نإ بحآ يتباد عم عجرأ تنك نإ : لاق مث « ‹ اهعبتی

 5 )١5١1١([.

 ءاهتخلصل سيلو ةالصلا سنج يغ نم يذلا ريثكلا لمعلا ةالصلا نالطب ىلع لذیو

 يف اونكسا » : اہک هلوق « ةالصلا ةئيه نع اهب جرخي ال يتلا ةرورضلاو ةجاحلل الو

 : ,:(۵ 11۵) عماجلا حیحص يف يف ينابلألا هححصو (۱۰:۰۰) دواد وبأ هاور ) ةالصلا 5

 ةيدنلا ةضورلا : كلذ يف رظنا] ٠ ةلدألل مومعلا اذه نم هانركذ ام انصصخو

 عوبطم ٠ 3 ةالصلا 7 ةكرحلا ماكحأ : انتلاسرو ۸۹/0 ناخ نسح. قیدصل 0

 0 1 0 . .[ضايرلا:فراعملا:ةيتكمب.! .

 ہححصو ٠( :۸) دود ویآ هاور] 4 ءوضو ال نل ةالص الا : لك هلوقل )١(

 نأل . هللا همحر يوونلا لاق . [(۷۵۱۵ - ۷۵۱6) عماجلا حیحص يف ينابلألا
 "نبأ لاقو ۔ 7/7/5 بذهلا حوش :عومجلا. .هطرش مدع لنع مدعا طوررشملا .

 :۔.[(۸٦۳ )٩/ ينغملا] . هتالص دقعنت مل طورشلا نم ءيشب لخأ یتم : ةمادق ٠
 رتسي اب ةقلعتم تناك نإف « بوثلا ىلع يتلا ةساجنلا امأ « هبوث وأ هندب ىلع ءاوسب (؟)

 لاخلا 1 يف اهليزي نأ عاطتساو + ةروعلا رتسب قلعت قو هتالص تلطب هتروع

 00 ..تلطب:الإو.« هتالص يق ىضمو.هعزن.



 لطبت مل لاح ا يف اهرتسف حیرلا اهفشک ناف ًادمع (ةروعلا فاشکناو)

 , ۲)هتالص

 . ۳ ةالصلا نم جورخلا يوني نأك (ةّينلا ربیغتو)

 . "”هرهظ فلخ اهلعجي نأك (ةلبقلا رابدتساو)

 نأ الإ ًاليلق وأ بورشملاو لوكأملا ناك ًاريثك “ (برشلاو لكألاو)

 ًاليلق لكأ نإ “'اذکو . كلذ ميرحت ًالهاج ةروصلا هذه يف صخشلا نوكي

 يف ميرحتلا لهج وأ نايسنلا عم لطبتف ريثكلا فالخب هتالص لطبت الف ًايسان

 لوصحلا ٌحصألا يف هتالص تلطب اهبوذ علبف ةركس همفب ناك ولف . حصألا

 . [(91) ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر : كلذ يف رظناو] . ريسي هنأل (۱)
 اهنأل ء ةالصلل ًالطبم كلذ نوكو « ددرت نإ ال ء اهكرت ىلع مزعلاو اهخسف يأ (۲)

 . اهنم جورخلاو خسفلا ىلع مزعلاب لطبتف « مارحالا ةريبكت عم ةّينلاب دقعنت
 ربنلا ىلع ىلص ال لب ةلبقلا ربدتسا هنأ ة ةالصلا يف هتاكرح يف 5 هنع تبثي مو (۳)

 . رثلا لصأ يف دجسیو « یرقهقلا لزني ناك

 يف برقعلاو ةيحلا لتقب دسفت ال ةالصلا نأب ةيفنحلا نم يمخرسلا حّرص : ةلأسم
 هيلع ام نکل : يواطحطلا لاق . ةلبقلا نع فارحناب ولو « ربثک لمعب ولو ةالصلا
 يقارم ةيشاح] . ةلبقلا نع فارحنالاب ةالصلا داسف « ریغصلا عماجلا حورش ةماع

 )١١١([. حالفلا

 دیفی اذهو «نآرقلا ةءارقو ریبکتلاو حیبستلا وه نإ : لي هلوقل ء ًاركاذ ادمع )٤(
 الو . اهنم سیل برشلاو لكألاو ء روکذلاب رصحنت ةالصلا لامعأ نأ يأ ٠ رصح ا

 ةدعاقلاو . هنع زرحتلا نكمي ال هنأل « قيرلا عم یرجف هنانسآ نیب علب اب لطبت
 . هنع وفعم هتسبالم نع زرحتلا نکمی ال ام لك نأ : ملعلا لهأ دنع

 )٥( عوبطملا حرشلا نم طقاس « فرعلا ىلع : هلوق رخآ ىلإ ءاذکو : هلوق نم ةلمجلا .



 ءانبل ثنحي مل ًاريثك لكأف ًاليلق لكأي ال فلح ول |یف فالخب لكألا ين دوصقلا
 . فرعلا ىلع ''”نايألا

 . كحضلاب اهنع ربعي نم مهنمو ''' (ةهقهقلاو)

 . لعف وأ لوقب مالسإلا عطق يهو "" (ةدرلاو)

 . هانتبثأ ام بيوصتلاو « نایپآ : نتملا يف (۷)
 .(ءوضولا ِدِعَي لو ةالصلا داعأ ةالصلا يف كحض اذإ) : رباج لاق : يراخبلا لاق (۲)

 . (ةالصلا دسفي كحضلا نأ ىلع اوعمجأ) : رذنملا نبا لاق
 . (اهدسفي ال مسبتلا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو) : ينغملا يف لاق
 تلت كك اك فو ت ویو ی کی درگز وو : ىلاعت هلوقل (۳)

 . كلم كامع نطحِل کر رشا نو هلوقو .4 زهلععا

 اضيأ ةالصلا هب لطبت اممو : ة ةمتت

 ات تسي نأ دعب لوألا دهشتلل را الاع لصملا عوجر ١-

 . ةالصلا ةئيبم لخم هنأل < ( يلعف نكر ةدايز دمعت ۲

 :ءیسلل هلي هلوقل نكر بيترتلا نال ؛ ضعب ىلع اهضعب ناکرالا میدقت دمعت - ۳

 . بیترتلا ديفت يهو . م

 . ةحتافلا يف ینعلا ةلاحإ دّمعت - ٤

۱:۷ 



 ورا اوما ت کر داع

 موي الإ رضخا ةذ :ةالص یف ةلیلو موي لك يف يأ 6 نضئارفلا تاعک ر) ددع

 . ةعمح ا

 سمه اهموي ضئارفلا تاعكر ددعف ةعمح ا موي امآ (ةعكر ةرشع عبس)

 ةرشع یدحاف رصاقلل موی لک يف رفسلا ةالص تاعكر ددع امأو . ةعكر ةرشع

 هلوقو ةعكر

 « تادهشت عستو ةريبكت نوعستو عبرآو ء ةدجس نوئالثو عبرآ اهیف)

 ةالصلا يف ناكرألا ةلجو ء ةحیبست نوسخو ثالثو ةئامو  تاییلست رشعو

 نانثا برغلا ينو « ًانکر نوثالث حبصلا يف . ًانکر نورشعو ""ةتسو ةئام

 . حرشلا نع ينحر هاظ نر نوسخو عرأ ةيعابرلا فو تكر نوعيراد

 ٠گ مايق يف هقحلت ةقشل (ةيضيرفلا يف مايقلا نع زجع نمو) ..
 لضفأ دفا ناق عضوم ف شا کلو ۱ ءاش مي لع اسلاج لص)

 اک ةعريطلا ت ةا ست نا يف وا 3 < ةضورفملا ةالصلا : لصألا يف )١(

 و : لصالا ف
 ۱ ۱ ظ طی ۳ هنم بو رم سس اذإ 7  تیدحم « ًادنتسم ولو (۳)

 ؛ تاسف ساق الم هر دل ۔ . [(۱۳۳۷) ملسمو (۷۲۸۸)

۱:۸ 



 . رهظألا يف هعبرت نم

 ًايقلتسم ىلص زجع ناف ۳ (ًاعجطضم لص سولحبا نع زجع نمو)

 ء هبلقب يونيو « هفرطب أموأ هلك كلذ نع زجع ناف . ةلبقلل هالجرو هرهظ ىلع

 هعوكر يف هسأرب ئمویو  هسأر تحت ءيش عضوب ههجوب اهابقتسا هيلع بجيو

 ءايإلا نع زجع ناف . هنافجأب أموأ هسأرب ءايإلا نع زجع ناف . هدوجسو

 ٩ .[ًاتباث هلقع ماد ام اهكرتي الو] هبلق ىلع ةالصلا ناكرأ ىرجأ هنافجأب

 . روذعم هنأل هرجأ صقنپ الو هيلع ءاضق ال ًادعاق لصلاو

 .مئاقلا رجأ فصن هلف ًادعاق كص نمد : ی ےلوق امأو

 لفنلا ىلع لومحمف "”«دعاقلا رجأ فصن هلف نان لص نمو

 نم نضفنخأ» دوجسلا :ءاميإ لعجیو.ءمیإ موي  رسیالا مث ٠ نميألا هقش لع (۱)
 لاو اهب یمرف ےةداشو لع للص هأرف اضيرم لكك يبا داع دقو ٠ عوکرلا
 نم نضفخأ كد وجنس لعجاو ءيا موأف: الاو ۵ تعطتسا نا ضرالا.یلع لصف

 2و6 يبل ةالص ةفص يف ينابلالا هحیحصو « يوق دنسب يقهيبلا هاور] «كعوکو

 0 ر ۲( ۱۰ ۹۷۰/۱۰ لصألا

  طوطخلا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نیب ام ()
 یتا حنش "آرب ءايإلا حجم نميق ءالملا تا ةلأسم

 لع نیا ودق نق لاب طق ال ةالصلا نأ: ىلإ ململا نأ روهج بمذ ١
 تب ام 7 هيلقم للص طتن ل ناف « هيلیغَب اموأ :« هنمأ رب ءامیالا:

 را هان نم ضیا ربع وتم هنأ جن يا ٠ ةيفنخلا نو - ۲

 . ةیمیت نبا مالسالا خيش هحجرو «هفرطب ءامیالا.ةمؤلی الو ةالصلا هم تطقس

 ار هم ..1 000 ,سالفلا ئقازم ىلع يواطحتطلا ةیشاج : ظنا

 : نهال الص باب) ةالصلا ريصقت باتك يف (۱۱۱۵) يراخبلا هاور (۳)

۱:۹ 



7 ۱ 
 ' . ةردقلا دنع

 :- يباطخلا لوق نع ًالقن - 1۸١(: /۲) حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)
 هنكمي يذلا ضرتفلا ضيرملا ٠ كعنهخ نارمع ثيدحب دارملا نأ نالا تيأر دقو)
 مئاقلا رجأ نم فصنلا ىلع دعاقلا رجأ لعجف « ةقشم عم موقيف لماحتي نأ

 هديؤيو « هجتم لمح وهو) : رجح نبا لاق . (ہدوعق زاوج عم مايقلا يف هل ًابیغرت

 ةالص يف اضو سنأو ةشئاع يتيدح بابلا ف لخدأ ثيح يراخبلا عینص

 6 ادعاق يلصملا ماكحأل ةلماش ةمح رتلا نوكت نأ دارأ هنأكو ٠ اعطق ضرتفلا

 ناکو ًادعاق ًاضرف ىلص نمف ۰ بابلا ین اهدروآ يتلا ثيداحألا نم كلذ یقلتیو

 ثیدح هيلع لد ایک ءاوس تات یلص نمو وه ناکو هأزجأ مايقلا هيلع قشي

 هيلع قش ولو مایقلا فّلکتو روذعملا اذه لماحت ولف . اه ةشئ ةشئاعو .هعنهح سنأ

 ہرجأ ريظن كلذ ىلع هرجأ نوكي نأ عنتمي الف مایقلا فلکت رجأ ديزل لضفأ ناك

 . مئاقلا رجأ نم فصنلا ىلع هرجا ناكو هأزج أ ءايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق لفن

 . (لاكشإ ريغب

۱۵۰ 



 يا ے9 ںیم
 یے ی وز یه ست 2

COیکم یی تیام ح ۲۰ہو ان ۔  

 ةالصلا نم كورتملا يف

 . ًاضيأ نكرلاب یّمسیو (ضرف : ءايشأ ةثالث ةالصلا نم كورتلاو)

 هلوقب ةئالثلا فنصلا نيبو ضرفلا ادع ام ام و (ةئيهو ةنسو)

 ین وهو ضرفلا يأ (هركذ نإ لب « وهسلا دوجس هنع بوني ال ضرفلاف)

 . مالسلا دعب هركذ وأ « هتالص تّعو هب ىتأ ةالصلا

 ةالصلا نم يقب ام ىلع (هیلع ینبو هب ىتأ بيرق نامزلاو)

 ةالصلا يف هب رومأم كرت دنع نکل . يتأيس اك ةنس وهو (وهسلل دجسو)

 . اهیف هنع يهنم لعف وأ

 يلصملا اهکرت اذإ (ةنسلاو)

 الثم لوألا دهشتلا كرت نمف (ضرفلاب سبلتلا دعب اهيلإ دوعی ال)

 همیرحتب ًالاع ًادماع هيلإ داع ناف « هيلإ دوعي ال ًايوتسم هلادتعا دعب هركذتف

 همزليو « هتالص لطبت الف ًالهاج وأ ةالصلا يف هنأ ًايسان وأ « هتالص تلطب

 . همامإ ةعباتل ًابوجو داع ًامومأم ناك نإو « هركذت دنع مايقلا

 وأ ًايسان دوعلا وأ دوعلا مدع ةروص يف (''”اهنع وهسلل دجسي هنكل)

 -ةخسنلاو طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو ء لصألا يف ةدوجوم ريغ اهنع ظفل (۱)



 لوألا دهشتلا : يهو « ةتسلا ضاعبألا انه ةنسلاب فنصملا ا الهاج

 « ناضمر نم يناثلا فصنلا يف رتولا رخآ ينو حبصلا يف تونقلاو « ۲ هدوعقو
 ىلع ةالصلاو « لوألا دهشتلا يف ةئ يبنلا ىلع ةالصلاو « تونقلل مايقلاو

 ريخألا دهشتلا ف لآلا

 دوجسلاب ربجيال ام اهوحنو تاحیبستلاک (ةئيهاو)

 ءارس (اهنع وهسلل دجسی الو ء.اهكرت دعب اهبلإ) :یلصلا (دوعي ال) .

 . ًاوهس وأ ادمع اهكرت

 لس له كاش نمک تاک نم ب یتا ا ده يا لا تا

 یا ۱ ًاعبزأ وأ اثالث

 5 ةعک رب ىتأو لاثملا اذه يف ةئ تاک( لا وهو « نيقيلا لع ینہ

 لمعي الو ءاغبرأ لص هنأ . ۴ ۱ ةبلغ هعفنی الو 20 (وهسلل دحسو)

 ۱ ۱ ےب . ةعوبطللا- ”

 هلل تایحتلا اولوقف ء نیتمکر لك يف متدعق اذا لک هلوقل بجاو هنأ حجارلاو )١(

 ءاورإ يف ينابلألا هححصو )١١15( يئاسنلاو (4۳۷/۱) دمحأ هاور] ثیدح ا

 عومجلا] . .دوادو « قاحتسإو تدجأون  ثیللا تهذم اذهو. [(۳۳۲) لیلغلا

 . 1046۰ /۳) يوونلل

 . هتالص يف مكدلحأ كاش ا: ًاغاوفرم كن ديعش يآ نع (۵۷۱) ملسم هر ان (۷)

 مث ٠ نقيتسا ام ىلع نییلو « كشلا حرطيلف < ًاعبرآ مآ ًاثالث یلص مك ٍردي ملف
 ناک ناو« هتالص هل نعفش ًاسخ یلص ناك ناف ر ۽ مّلِسُي نأ لبق نيتدجس دجسي
 0. یے ہہ .. «ناطيشللا ایف رست اتناک ء عب رأل اماتإ لص



 . ""رتاوتلا ددع لئاقلا كلذ غلب ولو « اعبر لص هنأ هل هريغ لوقب

 قبس اک” (ةنس وهسلا دوجسو)

 ًاماع ًادماع يلصملا ملس ناف ''' (مالسلا لبق هلحمو)

 نيتعكر نم ةي يبنلا مّلس ال نيديلا يذ ثيدح ىلع ًاقیلعت رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)
 يراخبلا هجرخأ] ثيدحلا ... ؟ ترّصق مأ تيسنأ : نيديلا وذ هل لاقو

 ولو ةالصلا لاعفآ يف نيمومأملا لوقل عجري مامإلا نأ ىلع هب لِّسا) : [(7١؟؟9)
 زوج مامإلا ناك اذإ اهب هدّيق نم مهنمو ء امہریغو دمحأو كلام لاق هبو « ركذتي مل

 ٤ هللا همحر يراخبلا بوب دقو . [(۱۲۳/۳) حتفلا] . (هنم وهسلا عوقول

 نأ لمتحي : نیتلا نبا لاق . (سانلا لوقب كش اذإ مامإلا ذخأي له باب) هحيحص
 اوقّدص املف ء نيرمألا دحأ نقيت : ةدارإ مهأسف « نیدیلا يذ رابخإب كش لَو نوكي

 يرابلا حتف] (هبيوبتب يراخبلا دار يذلا اذهو : لاق « هلوق ةحص ملع نيديلا اذ

(7/۲ ۱ ۲)] . 

 يبأ بهذمو « قالطالا ىلع نونسم وهسلا دوجس نأ هللا هحر يعفاشلا بهذم (۲)

 فالتخا يف ةمألا ةمحر : رظنا] . ًاوهس بجاولا كرت يف بجاو هنأ دمحأو ةفينح

 نايوض نبال ليبسلا رانمو (۳۷۳) يواطحطلا ةيشاحو )٩۷( ةمئألا
(۱۰۲/۱)]. 

 ردق ولو « ًادوعق وأ ء ًامایق وأ ء ادوجس وأ ء ًاعوکر داز اذإ بجی) : ةلبانحلا ةرابعو

 ًابجاو كرت وأ ہ ىنعملا ليحي ًانحل نحل وأ ء اهمامتإ لبق مّلس وأ « ةحارتسالا ةسلج
 . )1١/ 7 ٠١([ ليبسلا رانم] (اهلعف تقو ةدايز يف كش وأ

 : وهسلا دوجس لحم يف ءالعلا فلتخا (۳)

 . مالسلا دعب ئاد وهسلا دوجس نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ -

 : اولاق ء ليصفتلا ىلإ ةیکلا ا بهذو - ۲
 . مالسلا لبقف ناصقن نع وهسلا ناك نإ أ
 . مالسلا دعبف ةدايز نع ناك نإو - ب

 . مالسلا لبق هلك وهسلا دوجس نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو - ۳

 - نأ الإ مالسلا لبق وهسلا دوجس نأ ىلإ - مهنع روهشملا يف  ةلبانحلا بهذو - ٤
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 لصفلا رصق ناو « هلع تاف ًافرع لصفلا لاطو ًايهاس وأ "" وهسلاب

 . هکرتو دوجسلا هلف ذئئيحو « تفي ل ًافرع

 ء هنظ بلاغ ىلع ینبو تاعکرلا ددع يف كش اذإ وأ ء ًايهاس ناصقنلا نم ملسید
 ينانيغرملل ةيادملاو (۹۸ - ۹۷) ةمألا ةمحر : رظنا] . مالسلا دعب دجسي هنإف

 ليبسلا رانم يف نايوض نبا ركذو . [(1۰) یسدقلا نيدلا ءاهبل ةدعلاو (۸۰ )١/
 مالسلا دعب امهدجس ءاش نإو « مالسلا لبق امهدجس ءاش نإ ريع هنأ :(۱۰۳ /۱)
 . كلذ لکب تدرو ثيداحألا نأل

 يف مالسلا لبق دجسي ناك هنأ نيبتي ء وهسلا دوجس يف و يبنلا يده ءارقتسابو
 : ةيلاتلا تالاحا

 .ًاوهس لوألا دهشتلا كرت ١

 ١ - نيقيلا ىلع ىنبو كش .
 : ةيلاتلا تالاحلا يف مالسلا دعب 5 دجسو

 . يرحتلاب لمعو ىّرحتو كش-١
 .اوهس ةدايزلا - ۲

 .. نيديلا يذ ثیدحب روهشلا وهو ؛ نیتعکر نم مّلس ال « ًاوهس صقنلا ۳
 كرت هنال « بجاولا وهسلا دوجس كرت دمعتب ةالصلا لطبت هنأ ةلبانحلا دنعو )١(

 ۲۱۰۳ /۱) لیبسلا رانم] ًادمع ةالصلا نم ًابجاو

 ۱۵ ء



 لصف

 [یرحت اهیف ةالصلا هرکت يتلا تاقوألا يف

 حرشو قیقحتلا يف ایک ًایزنتو ٭ انه بذهلا حرشو ةضورلا يف اك
 . ءوضولا ضقاون يف بذهلا

 وأ « ةتئافلاک مدقتم امإ (ببس اهل ةالص الإ اهيف لصی ال تاقوآ ةسخو)

 ال يتلا ةالصلا : ةسمخلا نم لوألاو « ءاقستسالاو فوسکلا ةالصک ةنراقم

 تلعف اذإ اه ببس

 ةها رکلا رمتستو (حبصلا ةالص دعب)

 ةالصلا : يناثلا (و  سمشلا علطت یتح)

 يار يف (حمر ردق عفترتو لماکتت یتح) تعلط اذإف (اهعولط دنع)

 . نيعلا

 ینثتسیو ءایسلا طسو نع (لوزت یتح توتسا اذإ) ةالصلا ثلاثلا (و)

 ةكم مرح اذکو . ءاوتسالا تقو هيف ةالصلا هرکت الف « ''”ةعمجلا موي كلذ نم

 هیفو (۵۲/۱) هدنسم يف یعفاشلا هاور  فیعض ثيدحب تبث ةعمجلا ءانثتسا (۱)

 هفعض دقو « ناکورتم « ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحساو « دمحم نب ميهاربإ

۱ ۵ ۵ 



 فاوطلا ةنس لص ءاوس تاقوألا هذه يف هيف ةالصلا هرکت الف « هریغو دجسلا
 ۱ () اهريغو

 دنع) سماخلا (و  سمشلا برغت یتح رصعلا ةالص دعب) عبارلا (و)

 . (اهبورغ لماکتی یتح) بورغلل تند اذ] سمشلل (بورغلا

 نما : لَك هللا لوسر لاق : لاق فہ ةريره يبأ ثيدح نم (۸۵۷) ملسم هاور-
 هتبطخ نم مامالا غرفي یتح تصنأ مث « هل رد ام لصف ٭ . ةعمجلا ىتأ مث لستغا
 . «مايأ ةثالث لضفو . ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ « هعم يلصي مث :

 ٍةعاس ةيأ ىلصو تيبلا اذهب فاط ًادحأ اوعنمت ال فانم دبع ينب ايل : اک هلوقل (۱)
 : ةكمب دارملاو . [ينابلألا هححصو )٥۸١( يئاسنلا هاور] . «راهن وأ ليل نم ءاش

 . مرحلا
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 لصف

 ةعامجلا ةالص يف

 ةعمجلا ريغ ضئارفلا يف لاجرلل (ةعامجلا ةالصو)

 اهنأ يوونلا دنع حصألاو ء يعفارلاو فنصلا دنع ( ةدكؤم ةنس)

 ملسی مل ام ةعمجلا ريغ يف مامإلا عم ةعامجلا مومألملا كرديو . ةيافك ضرف

 الو نيع ضرفف ةعمجلا يف ةعامجلا امأ . هعم دعقي مل ناو ىلوألا ةميلستلا

 . ةعكر نم لقأب لصحت

 بجي الو . مامإلاب ءادتقالا وأ (مامتئالا يوني نأ مومأملا ىلع) بجي (و)

 هتالص تلطب أطخأو هنّيع نإف  هفرعی مل ناو رضاح اب ءادتقالا يفكي لب هنييعت

 . ةعوبطملا ةخسنلاو طوطخملا نتملا نم هانتبثأو لصألا يف سيل ةدكؤم ظفل (۱)
 : كلذ نمو « ةبجاو ةعامجلا ةالص نأ « ةلدألاب حجرتي يذلا (۲)

 كرت ىلع الإ نوكي ال اذهو ء اهنع نيفلختملا تويب قيرحتب مه ايب يبنلا نأ ١
 . (1۵۱) ملسمو (155) يراخبلا هاور ء نيحيحصلا يف ثیدح او ء بجاو

 هجام نبا هاور] . «رذع نم الإ هل ةالص الف هِتأي ملف ءادنلا عمس نم» : 5 هلوق - ۲

 . [حيحص وهو (4)

 ءادنلا عمست له» : اهنع فلختلا يف هنذأتسا ا0 ىمعألل لاق يب يبنلا نأ - ۳
 . [(181) ملسم هاور] . «بجأف» : لاق « معن :لاقف (؟ةالصلاب

 ٤ - (قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختی امو انتيأر دقل) : نعش دوعسم نبا لاق .

 ۱ [(1۵ ) ملسم ہاور]



 ًاورمع نابف اذه دیزب ءادتقالا تیون : هلوقک ةراشا هیلا تمضنا نإ الا

 ¥ ۱۸ س
 مج
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 ةمامالا ةن ةين ةعمجلا ريغ يف هب ءادتقالا ةحص يف بجي الف (مامإلا نود)

 . ىدارف هتالصف وني مل ناف « هقح يف ةبحتسم يه لب

 زيمملا ريغ يبصلا امأ (" ”قهارملاب غلابلاو ء ''دبعلاب رح ا متأی نأ زوجيو)
 . هب ءادتقالا حصی الف

 . (۳۵۳ /۲) ينيبرشلل عانقالاو ۲٥۹( /۱) رايخألا ةیافک : رظنا (۱)
 ةفئاطب دجسم يف ةالصلا تميقأ : عفان لاق ء ىلوأ وهف ًابتار امام دبعلا ناك اذإ (۲)

 كلذ مامإو ء اهلمعي ضرأ دجسملا كلذ نم ابیرق ديشن» رمع نبالو ء ةنيدملا نم

 ہللا دبع مهعمس الف : لاق « ةّمث هباحصأو ىلوملا كلذ نكسمو « هل ىلوم دجسلا
 لاقف < : لصف مدقت :دجسلا بحاص لولا هل لاقف « ةالصلا مهعم دهشيل ءاج
 يقهيبلا هاور] . لولا لصف « ينم كدجسم يف يلصت نأ قحأ تنأ : هللا دبع

 ء ىلوأ رحلاف « ًامامإ دبعلا نكي مل اذإ امأو . [(0۲۲) ءاورإلا يف ينابلألا هنسحو
 . هنم ىلعأ هنأل

 ‹ يعفاشلاو « يرصبلا نسحلا بهذ « زيمملا يبصلا ةمامإ ةحص لاو . زيمملا يأ (۳)

 روهشملاو « ناتياور دمحأو ةفينح يبأ نعو « يروثلاو كلام اههركو « قاحسإو
 وهو . [(۲۱۸/۲) يرابلا حتف : رظنا] ضئارفلا نود لفاونلا يف ءازجإلا امهنع
 مالغلاو : لاق (ىلوملاو دبعلا ةمامإ) باب يف ركذ ثيح ء ًاضيأ يراخبلا بهذم

 جرخأ دقو . «هللا باتكل مهؤرقأ مهموی» : يب يبنلا لوقل ملتحي مل يذلا
 وهو هموق می ناك هنأ ةملس نب ورمع ثيدح حتفلا ةوزغ يف ۰ ۲) يراخبلا

 ىتح مالغلا موي ال» : ًاعوفرم دشت سابع نبا ثيدح امأو . نینس عبس نبا

 (۲۱۷/۲) حتفلا يف ظفاحلا هفعض [فنصلا يف قازرلا دبع هاور] «ملتحب

 . (۵۳۲ /۱) لیلغلا ءاورإ يف ينابلألاو



 لکشم یثنخ ةودق الو . لکشم یشخب الو (" ةأرماب لجر متأي الو)

 . لکشمب الو ةأرماب

 هژادتقا حصي الف « ةحئافلا نسحي نم وهو (یراق الو)

 فنصلا راشآ مث . ةحتافلا نم ةديدشت وأ فرحب لخي نم وهو (ّيمأب)

 : هلوقب ةودقلا طو رشل

 أ (هيف مامالا ةالصب "" دجسلا يف ىلص عضوم ّيأو)

 وأ هل مومأملا ةدهاشمب مامالا يأ (''ہتالصب ملاع) مومألا يأ (وهو)
Cs. 3 

 ةودق حصت الو : ةعوبطملا ةخسنلا يفو « طوطخملا نتملاو لصألا يف ةرابعلا اذكه (۱)

 عانقإلا لعآ يف تبثملا نتملاك - ةعوبطملا خسنلا ضعب انعجار دقو « ةأرماب لجر

 : لجرلاب ةأرملا ةمامإ ةحص مدع ىلع لیلدلاو . اهانتبثأ مک اهاندجوف  ينيبرشلل

 ١ - يراخبلا هاور] «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل» : 345 هلوق مومع )٥٤٤٤([

 ةالصلا رمأ ةيالو هذهو .

 - ال هنأ ىلع لدي (1۷۸) يئاسنلا هاور «اهرخآ ءاسنلا فوفص ربخ) : الگ هلوق
 مامألا يف نه عقوم .

 ةقرو ّمأ رمأ» : لَك يبنلا نال ء ءاسنلاو نايبصلا نم اهتيب لهأ ةأرملا موت نأ زوجيو

 يبأ ننس حيحص رظناو (097) دواد وبأ هاور] «اهراد لهآ م موت نآ لفون تنب

 . )٥٥۳([ ينابلالل دواد

 .[(۲ ۵ /۱) رايخألا ةيافك] . اهیلع رجحلا هب ةلصتلا هتبحر يف ولو (۲)
 ةالصب ملعلا : فصلا دعابت نإو  دجسلا لخاد مامالاب ماتتالا ةحص طرش اذه (۳)

 : رومآ ةعبرآ دحأب نوکیو « مامالا
 . مام الا ةدهاشم - ۱

 . فوفصلا ضعب ةدهاشم - ۲

 =. مامالآ توص عامس -۳
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 . فص ضعب هتدهاشمب

 هب ءادتقالا ةحص يف كلذ هافك يأ (هأزجأ)

 الو ء هتالص دقعنت ل هتهج يف هبقعب هيلع مدقت نإف ''” (هيلع مدقتي ملام)

 مومأملا مدقت رضی الف ةبعكلا لوح ةالصلا تناك ناف « همامإل هتاواسم رضی

 اذهب ريصي الو ًاليلق همامإ نع هفلخت بدنيو . ""هتهج ريغ يف مامإلا ىلع

 . ةعامجلا ةليضف زوحي ال ىتح فصلا نع ًادرفنم فلختلا

 مامإلا (یلص نإو)

 . مامإلا نع غلبملا توص عامس 6>

 (ي اوقاف اومدقت» : كي هلوق مومعل  فوفصلا براقت مامالاب ءادتقالا يف لصألاو
 ةجاحلل فصلا دعابت عم مامالاب ءادتقالا زوجيو . [(1۳۸) ملسم هاور] ثيدحلا

 : لاقو (ةرتس وأ طئاح موقلا نيبو مامالا نيب ناك اذإ باب) يراخبلا بوب دقو
 مامالاب ٌمتأي) : زلجم وبآ لاقو . (رهن هنیبو كنيبو يلصت نأ سأب ال) : نسحلا لاق
 . (مامالا ريبكت عمس اذإ « رادج وأ قیرط امهنیب ناك ناو

 رانمو ۲٦٢( /۱) رايخألا ةيافك] . ةالصلل ٌینبم وهو « دحاو ناکم هلک هنأل (۱)

 ۱ [(۱۲۹/۱) نایوض نبال لیبسلا

 يف مامالا ىلع مومألا مدقتي ال نأ : مامالاب مامتئالا ةحصل يناثلا طرشلا وه اذه (۲)
 : اهنم ةلدأ كلذ ىلعو . فصلا

 «...دعاق وهو هءارو انيلصف ةي هللا لوسر ىكتشا» : لاق نعش رباج ثيدح ١

 .[(4۱۳) ملسم هاور] . ثيدحلا
 ءاورإ : رظنا] . هفلخ اوماقف مهل لص ةي هللا لوسر نأ : دعا فط سنآ ثيدح ب ۲

 .[(۳۲۱ /۲) ينابلالل ليلغلا

 حرشلا نم طقاس « هتهج ريغ : هلوق ىلإ « ةبعكلا لوح ةالصلا تناك ناف : هلوق (۳)

 . عوبطملا



 هنوک لاح دجسلا جراخ ( مومأملاو دجسلا يف)

 . ًابيرقت عارذ ةئامثالث ىلع امهنیب ام ةفاسلا دزت مل نأب مامالا يأ (هنم ًابیرق)

 مومأملا يأ (وهو)

 مامإلا يأ (هتالصب ملاع)

 مومآلاو مامإلا نيب يأ (كانه لئاح الو)

 ناك اذإو « دجسلا رخآ نم ةروكذملا ةفاسملا رتعتو . ءادتقالا (زاج)

 ةئامثالث ىلع تداز ءاوس امهنيب ةفاسلا نييعت بجي الف دجسم يف مومأملاو مامإلا

 وأ ءاضف يف امإ  دجسلا ريغ يف مومأملاو مامإلا ناک نإو . ""تصقن وأ عارذ

 . لئاح امهنيب نوكي ال نأو عارذ ةئامثالث ىلع امهنيب ام ديزي ال نأ طرّشلاف ءانب

 « تصقن وأ : هلوق ىلإ ... دجسم يف مومأملاو مامإلا ناك اذإو : هلوق نم ةلمجلا (۱)
 . عوبطملا حرشلا نم ةطقاس



 لصف

 اهعمحو ةالصلا رصق يف

 رفسلاب سبلتملا يأ (رفاسملل زوجيو)

 رصق زوجیو ةیئانثو ةيئالث نم اهريغ ال "" (ةيعابرلا ةالصلا رصق)

 مكح يف يعفاشلا بهذم نایب هيف « خلا ... ةالصلا رصق رفاسملل زوجي : هلوق (۱)

 بها قدصت ةقدصا اپ لوق اهنم م ثيداحأب اولدتساو ء ةصخر هنأ صل
 . [ثيدح نم ءزج وهو (585) ملسم هاور] «هتقدص اولبقاف مكيلع

 ۳ حجارلا وهو ۷) ةمالا ةمحر] ةميزع رفسلا يف رصقلا نأ ىلإ ةيفنحلا

 : ةيلاتلا

 ١ رفسلاو رضح ا يف نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف» : تلاق دن ةشئاع نع «

 ملسمو (۳۵۰) يراخبلا هاور] «رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص تّرقأف

 )٦۹۸۵؛(.

 رضح ا يف ةَ مکیبن ناسل ىلع ة ةالصلا ہللا ضرف» : لاق دن سابع نبا نع - ۲

 .1۸۷(1) ملسم هاور] (ةعکر فوخلا يفو « نیتعکر رفسلا يو < ًاعبرأ
 رصقت فيك : دشت رمع نبال لاق هنأ ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ نع - ۳

 .< اج نإ دیک نم مق نأ حت ہیلع سیف لو : لجو رع هللا لاق انو ؟ ةالصلا
 ؛ انمّلعف لالض نحنو نت كي هللا لوسر نإ يخأ نبا اي : خم رمع نبأ لاقف
 هاور] . رفسلا يف نيتعكر يلصُن نأ انرمأ لجو رع هللا نأ : انملع ايف ناكف

 . [حيحص وهو )٤٥۷( يئاسنلا

 هلثمب رصقي يذلا ماقملا باب) نيرفاسملا باتك يف )١4557( يئاسنلا هاور ام امآو

 ىلإ ةنيدملا نم و هللا لوسر عم ترمتعا اهنأ اغ ةشئاع ثيدح نم (ةالصلا
  تمقآو ترصق < ‹ يمأو تنآ يبأب هللا لوسر اي : تلاق ةكم تمدق اذإ ىتح ةكم

 =. لع باع امو «ةشئاع اي تنسحأ) : لاق . تمصو ترطفأو



 ةيعابرلا

 لوألا (طئارش سمخب)

 صخشلا يأ (هرفس نوكي نأ)

 ةلصك بودنمللو « نيد ءاضقك : بجاولل لماش وه (ةيصعم ريغ يف)

 نهرلا دبع : ينطقرادلا لاق : (55 /؟) ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق-

 ريغص وهو اهيلع لخدأ : متاح وبأ لاقو . قهارم وهو اهيلع لخدو ةشئاع كردأ

 . اهنم عمسي لو
 لاق . و يبنلا اهّرقي نأ ريغ نم رفسلا يف متت تناك انآ اف ةشئاع نع تبث نكلو

 . ناشع لّوأت اك تلّوأت : لاق ؟ متت ةشئاع لاب ام : ةورعل تلق : يرهزلا

 )١١9٠([. يراخبلا]

 يور ام « نامثع لّوأت امک : هلوقب دارأ : (۱۸۵/۵) لوصألا عماج يف ريثألا نبا لاق
 كلذلف ةكمب ةماقالا یون هنأ كلذل هلّوأت ناكو « رفسلا يف ةالصلا متآ هنأ هنع

 من
 ىلع ةكمب ةماقالا نأل  رظن هیفو) : (۵۷۱/۲) حتفلا يف رجح نبا ظفاحا لاق

 رهظ ىلع الإ ءاسنلا عدوي ال ناك هنأ فشخ ناثع نع حصو « مارح نیرجاهلا

 لاق هنأ ناثع نع تبثو « هترجه يف عجري نأ ةيشخ جورخلا يف عرسيو « هتلحار
 راد قرافآ نل :لاق  ةكم ىلإ كلحاور بكرا ةريغملا هل لاقو  هورصاح ال

 .(قرجھ

 (نإ) : لاق يرهزلا نع هريغو يواحطلا هجرخآ ام ىلإ « هللا همحر رجح نبا لام دقو

 نأ ٌّبحأف « ماعلا كلذ يف اورثک اوناک بارعالا نأل ًاعبرآ ینمب ناثع یلص
 . (عبرأ ةالصلا نأ مهملعي

 ناك ةي يبنلا نأ» اغ ةشئاع نع « مايصلا يف (۱۸۹/۲) ينطقرادلا هاور ام امأو

  رصعلا لجعيو رهظلا رخؤيو « رطفيو موصيو « رصقيو رفسلا يف ةالصلا متي
 :(5 5 /۲) ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا هنع لاق « ءاشعلا لجعيو برغملا رخؤيو

 مهأ . (ةديعب هتحصو « دمحأ هركنتسا)

۱۳ 



 الف قیرطلا عطقل رفسلاک ةيصعلا رفس امآ . ةراجتلا رفسک حابمللو « محرلا

 ۱ ۰ 5 ۱ (١)

 عق دو رصعب هي صح ري

 رفسلا يأ (هتفاسم نوکت نآ) يناثلا (و)

 . اهنم عوجرلا ةّدم بسحت الو حصألا يف ًادیدحت (اخسرف رشع ةتس)

 . "۳ ةیمشافا لايمألاب دارم او  مادقآ ةئالث ةوطخلاو « ةوطخ فالآ ةعبرأ

 . يصاعلاب حابتست ال صخرلاو ؛ ةصخر رصقلا نال « دمحأو كلام بهذم وهو (۱)

 : ةالصلا اهیف رصقت يتلا هفاسلا يف ا ا

 ءًاخسرف رشع ةتس يهو « درب ةعبرأ نم لقأ يف رصقت ال اهنأ ىلإ روهمجلا بهذف -

 . دحأو يعفاشلاو كلام بهذم وهو

 . مايأ ةثالث ةالصلا هيف رصقت ام لقآ نأ ىلإ هللا همحر ةفينح وبأ بهذو - ۲

 خيش حیجرت وهو « ًاديعب مآ ناك ًابیرق رفس لک يف رصقلا نأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو ۔ ۳

 . هللا همحر ةيميت نبا مالسالا

 لو « هب عراشلا مكح ام نأ : ملعلا لهأ دنع ةدعاقلا نال ء هللا ءاش نإ حجارلا وهو

 . فرعلا ىلإ هديدحت يف عجرُي « ذحب هد

 سانلا فارعأ ىلإ هيف عوجرلا بجوف « ًادح هل نيبي ۸ نكلو عراشلا هب مكح رفسلاف

 « اذكو اذك يف ةالصلا رصق هنأ او يبنلا نع درو ام امأو . رصمو رصع لك يف

 رفس مهفرع يف هنالف < ء رفسلا ةّلعلا انإو ‹ رصقلل ةفاسم ّلقأ اأ ينعي ال اذهف

 . ةالصلا هيف رصق
 عرذت ال ضرألا نإف) : (18/54) ىواتفلا يف هللا ہمر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ام قلطي نأ بجاولاو . فلتخت رفاسملا ةكرحو « رافسألا ةماع يف طوبضم عرذب

 ءرفس لک يف ة ةالصلا رفاسملا رصقيف « هديق ام ديقيو « ةي عرشلا بحاص هقلطأ

 ء ةلحارلا ىلع ةالصلاو ء رصقلا نم « رفسلاب ةقلعتملا ماكحألا عيمج كلذكو

 -ضعب صخو « ريصقو ليوط ىلإ رافسألا مشق نمو . نيفخلا ىلع حسملاو

١ 



 رصاقلا (نوکی نأ) تلاثلا (و)

 رفسلا يف یضقت الف رضحلا يف ةتئافلا امآ (ةیعابرلا ةالصلل ًایدوم)

 . رضح ا يف ال ةروصقم هيف یضقت رفسلا يف ةتئافلاو « ةروصقم

 ةالصلل (رصقلا يوني نآ) عبارلا (و)

 . اهب (مارحالا عم)

 هتالص نم ءزج يف (ٌمَتَأَ ال نآ) سماخلا (و)

 . متؤملا رفاسلا لخديل ةمات ةالص يلصي نمب يأ (میقمب)

 . ًاحابم ًاليوط ًارفس (رفاسملل زوجيو)

 يتالص (نيب عمجي نآ)

 هلوق ىنعم وهو ًاريخأتو امیدقت (رصعلاو رهظلا)

 عمجي نأ (و « ءاش اههّأ تقو يف)

 يتالص (نیب)

 هلوق ىنعم وهو ًاريخأتو ًایدقت (ءاشعلاو برغملا)

 ةّجح هعم سيلف « ليوطلا رفسلاب ةقلعتم اهلعجو « اذهب اهضعبو اذهب ماكحألا-
 . ها ( ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . اهيلإ عوجرلا بجي

 تدقعنا مارحإلا عم رصقلا وني مل ناف ء ةصخر رفسلا يف رصقلا نأ ىلع ينبم اذه (۱)
 . لصألا اهنأل ةمات هتالص

  رفاسم هنأ هيلع قدصي نأ الإ جاتحي الف ء بجاو رفسلا يف رصقلا نأ حيحصلاو

 . رصقلا اهدنع بجيف

 ہا



 أدبي نأ لوألا : ةثالث میدقتلا عج طورشو "۳ (ءاش امھیآ تقو يف)

 ًالثم رصعلاب أدب نأك سکع ولف ء ءاشعلا لبق برخم ابو « رصعلا لبق رهظلاب
 . عمجلا دارآ نإ اهدعب اهدیعیو « حصي  رهظلا لبق

 اهمرحتب عمجلا ةّين نرتقت ناب والا ة ةالصلا لوآ عمحا ةين : يناثلاو

 يف زوجيو « ىلوألا نم مالسلا نع اهريخأت الو « مرحتلا ىلع اهمیدقت يفكي الف

 .اهئانثأ

 ناف . اهنیب لصفلا لوطي ال نأب ةيناثلاو ىلوألا نيب ةالاوملا : ثلاثلاو

 يف رضی الو . اهتقو ىلإ ةيناثلا ةالصلا ريخأت بجو ء مونك رذعب ولو ًافرع لاط

 ةينب نوكي نأ هيف بجيف « ريخأتلا عمج امأو . افرع ريسي لصف اههنيب ةالاوملا

 )١( لصتف رهظلا تقو ىلإ رصعلا میدقت زاوج « هللا همحر يعفاشلا بهذم معها 
 سکعلابو « رفسلا يف اهعم ىلصتف برغلا تقو ىلإ ءاشعلا میدقتو .

 نع نیتیاورلا یدحا يهو ء ًاسلاج ناك اذإو ريسلا هب دج اذإ عمجي نأ رفاسمللو

 المع ريسلا هب دج اذإ الإ عم ال هنأ كلام نع مساقلا نبا ةيارد قو :كلام

 رخؤي رفسلا يف ريسلا هلجعأ اذإ ةه هللا لوسر تيأر» : دین رمع نبا ثيدحب

 (۱۰۹۱) يراخبلا هاور] « ءاشعلا ةالص نيبو اهنيب عمجي یتح برغملا ةالص

 دج اذإ ناک : (۷۰۳) ملسمو )١١١5( يراخبلل ةياور يفو . [(۷۰۴) ملسمو

 . (ءاشعلاو برغملا نيب عمج ريسلا هب

 يف ايک هنأ ( كعشح ذاعم ثيدحل « هللا همحر يعفاشلا مامولا هيلإ بعذ ام حجارلاو

 مث لخد مث ء ًاعيمج رصعلاو رهظلا لصف جرخ مث ًاموي ةالصلا رخآ كوبت ةوزغ
 ًاطوملا يف كلامو (۷۰۵) ملسم هاور] . « ًاعيمج ءاشعلاو برغملا لصف جرخ
(۱/ ۶۳ ۱)]. 

 ھا



 نم یقبی نأ ىلإ اهريخأت زوجیو . ىلوألا تقو يف ةّینلا هذه نوکتو « عمجلا

 عمج يف بجي الو « ءادأ ةالصلا تناك هيف ىلوألا تئدتبا ول نمز ىلوألا تقو

 ةثالثلا يف حيحصلا ىلع عمج ةين الو ةالاوم الو ""بیترت ريخأتلا

 ميقملا يأ (رضاحلل زوجیو)

 برغلاو رصعلاو رهظلا يأ ''' (ایهنیب عمجي نأ رطملا) تقو (يف)

 لب ةيناثلا تقو يف ال ءاشعلاو

 تدجوو « لعنلا لفسأو بوثلا ىلعأ رطلا لب نإ (امهنم ىلوألا تقو يف)

 ىضق ام لي يبنلا نل , بجاو اهئادأو تاولصلا ءاضق يف بيترتلا نأ حيحصلا (۱)

 مث برغملا يه يتلا ةرضاحاب أدبي لو « بيترتلاب أدب ء قدنخلا ةوزغ يف ةتئافلا

 . ةتئافلا يلصي

 : نيعضوم يف ةتئافلا ىلع ةرضاحلا مَّدقتو

 ١ اهتقو جراح ًاضيأ اهيلصي الثل « ةرضاحلا تقو جورخ يشخ اذإ .

 يف نيتالصلا فالتخال بيترتلا هنكمي الو دجسملا يف ةعامجلا ةالص تميقأ اذإ - ۲

 . ةتئافلا ىلص مث مامإلا عم ةرضاحلا مّدق ء رهاظلا

 برغملاو « رصعلاو رهظلا نيب ةي هللا لوسر عمج» : لاق دشت سابع نبا نع (۲)
 مامإلا لاق . )۷۰٥([ ملسم هاور] . «رطم الو فوخ ريغ يف ةنيدملاب « ءاشعلاو

 نب ناوفص نعو . ١55([ /۱) أطوملا] (رطم يف ناك كلذ ىرأ) : ہللا همحر كلام

 هاور] (ريطم موي يف رصعلاو رهظلا نيب تو باطخلا نب رمع عمج) : لاق ميلس
 : عفان نع بويأ نع رمعم نع ًاضيأ یورو . [(0655/7) فنصملا يف قازرلا دبع

 مهعم يلصيف « ةريطملا ةليللا يف ءاشعلاو برغملا نيب نوعمجي اوناك ةنيدملا لهأ نأ ١

 ًاطوملا يف كلام یورو .[ردصملا سفن] « مهيلع كلذ بيعي ال دن رمع نبا

 برغملا نیب ءارمألا عمج اذإ ناك) : غشيم رمع نب هللا دبع نأ عفان نع )١55(
 . (مهعم عمج رطملا يف ءاشعلاو

۱۷ 



 نیتالصلا لوآ يف رطلا دوجو ًاضيأ طرتشیو . میدقتلا عمج يف ةقباسلا طورشلا

 نم مالسلا دنع هدوجو ًاضيأ طرتشیو . امهنم ىلوألا ءانثأ يف هدوجو يفكي الو

 رطلاب عمجلا ةصخر صتختو . ال مأ كلذ دعب رطلا رمتسا ءاوس '''ىلوألا

 ىذأتيو « فرع ديعب ةعامجل عضاوم نم هريغ وأ دجسمب ةعامج يف يلصملاب

 '' . هقيرط يف رطلاب ةعاجلا عضاوم نم هريغ وأ دجسملل بهاذلا

 ميرحتلاو ىلوألا نم ميلستلا دنع رطملا لوزن لصاوت طرتشي ال هنأ حجارلاو )١(
 عمج يف عفان لوقلو (ريطم موي يف) : مسلم رمع عج يف ناوفص دوق ۽ ةيناثلاب

 ىلإ سيلو ء ةليللا وأ مويلا ىلإ رطلا ةرثك فيضأف . (ةريطملا ةليللا يف) : ةنیدم ا لهأ
 مریلا نإف « ةالصلا ةماق) ءانثأ الزان رطلا نوک نم ٌمعأ وهو « ةالصلا ةماقإ ةظحل

 . ةالصلا ةماقإ ءانثأ وحص هللخت نإو ء هيف رطلا ةرثكب ًاریطم ىّمسي

 يشمي وأ « ةعامج وأ ء ًادرفنم هتيب يف يلصي نم امأف) : هللا هجر يوونلا مامإلا لاق ©

 لهف « نہتویب يف ءاسنلا ىلص وأ « هراد باب يف دجسلا ناك وأ « نك يف دجسملا ىلإ

 . ميدقلاو مالا يف هّصن وهو « زوجي ال مهقافتاب اههحصأ « فالخ هيف : لاق . زوجي

 . انه دوقفم ىنعملا اذهو « ةعاجلا ليصحت يف ةقشملل زوج عمجلا نأل : لاق

 ناك ی يبنلا نأب هريغو فنصملا هل جتحاو « زوجي : ءالمإلا يف هّصن وهو : يناثلاو

 ۰۲0۳۸۱ /4) بذهملا حرش عومجملا] . دجسملا ىلإ هجاوزأ تويب يف عمجي

 دجسم يف وأ هتيب يف ىلصي نمل زوجي لهو : فاصنإلا يف  ةلبانحلا نم  يوادرملا لاقو
 : ىضاقلا لاق ء بهذملا وهو ء زوجب : امهدحأ : نيهجو ىلع ؟ طاباس تحت هقيرط

 .[(۳۳۹/۲) فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا] . (دمحأ مالك رهاظ اذه

۱۹۸ 



 لصف

 ةعمجلا بوجو طئارش يف

 . عبس خسنلا ضعب يفو (ءايشأ ةعبس ةعمجلا بوجو طئارشو)

 نم ةعمجلا ريغل ًاضيأ طورشلا هذهو (لقعلاو ‹ غولبلاو « مالسالا)

 . ةالصلا

 ةعمجلا بجت الف (''"ناطيتسالاو . ةحصلاو ء ةيروكذلاو « ةيرحلاو)

 . رفاسمو هوحنو ضیرمو ء ىثنأو « قیقرو ء نونجو  يبصو ۰" رفاك : ىلع

 ةحص (طئارشو)

 نوعّمجملا ددعلا اهنطوتسي يتلا ةماقإلا راد : اهنم لوألا (ةثالث اهلعف)

 : هلوقب كلذ نع فنصلا رّبعو . ًانطو ذختت يتلا ىرقلا وأ ندملا كلذ يف ءاوس

 تناك (ًارصم دلبلا نوكت نأ)
 )۳( (ةيرق وأ)

 وهو ينطقرادلا هاور] «ةعمج رفاسم ىلع سيل» : ثيدحلا يفو « ةماقإلا يأ (۱)

 [(1۱ /۳) ينابلألل ءاورإلا رظنا ءاهب ىوقي دهاوش هلو « فيعض
 . يلصأ رفاك : عوبطملا حرشلا يف (۲)
 اذإ بوجولا حيحصلاو « ناطيتسالل بصنت ال يتلا تويبلاو مايخلا نع زارتحا )

 نيب هايملا لهأ ىري ناك هنأ» : ضم رمع نبا ثيدحل « رفسلا مسا مهنع عطقنا

 = « طسوألا يف رذنلا نبا هاور] «مهیلع كلذ بيعي الف نوعّمجي ةنيدملاو ةكم
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 ةعمجلا ةعاج يف (ددعلا نوکی نآ) يناثلا (و)

 الجر (نیعبرآ)

 ثیحب نونطوتسلا رارحألا روکذلا نوفّلكملا مهو "۳ (ةعمجلا لهأ نم)

 يبأ نبا یورو . [(577/7) لیلغلا ءاورإ رظناو « هننس يف روصنم نب دیعسو-
 ؟ ةعمجلا نع هنولأسي كتني» رمع ىلإ اوبتک هايملا لهآ نأ شیخ ةريره يبأ نع ةبيش
 . ءاورإ رظنا « نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو] «متنك |مثیح اوعمج» : بتكف

 ٦٦([. /۳) ليلغلا

 نع (۶/۲) ينطقرادلا هاور ام ء ةعمجلل ددعلا طارتشا ىلع هب اولدتسا امو )١(
 لاق (ةمج كلذ قرف اف نيعبرأ لك یف نأ ةتسلا تضم) + لاق كعّدهح رباج

 اهنإف « هثيدح ىلع برضا : دمحأ لاق « نمحر لا دبع نب زيزعلا دبع هيف : ينطقرادلا
 ؛ثیدحا ركنم : ىنطقرادلا لاقو . ةقثب سيل : ىئاسنلا لاقو « ةعوضوم وأ بذك
 . هلثمب جتحب ال ثيدحلا اذه : يقهيبلا لاقو . هب جتجب نأ زوجي ال : نابح نبا لاقو
 : (1۰۳) مقرب ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا لاقو . ٤([ /۲) ينطقرادلا ننس : رظنا]

 . ادج فیعض

 موي ءادنلا عمس اذإ ناك هنأ » : عش كلام نب بعک ثیدح : ًاضيأ هب اولدتسا امو
 اذإ : - بعک نب نهرلا دبع - هنبا هل لاقف « ةرارز نب دعسأل مرت ةعمجلا
 مزه يف انب عُج نم لوأ هنأل : لاق ؟ ةرارز نب دعسأل تمحرت ءادنلا تعمس

 متنأ مك : تلق « تامضخلا عيقن : هل لاقي عيقن يف ةضايب ينب ةّرح نم تيبنلا

 . [نابلألا هو ۰ )1٩ دواد وبأ هاور] «نوعبرأ : لاق ؟ ذئموی

 ددعلا اذه نم رثكأب یرخآ ثیداحآ بابلا يفو) : (۷۰ /۳) ءاورالا يف ينابلألا لاق

 يقهيبلاو ينطقرادلا اهقاس دقو « ءيش اهنم حمصي ال ةلولعم اهّلكو « لقأو
 ثيدح ريغ تباث ثيدح نيعبرألا ددع يف سيلو . اهللع انّيبو امهريغو ظفاحلاو

 لاق اےک نيع ةعقاو اہأل .هتيطرش ىلع لدي ال وهو « مدقتملا بعك
 ۱ . (یناکوشلا

 : ةعمجلل ددعلا طارتشا يف ءاملعلا فالتخا
 =. نینطوتسم نیفلکم نيعبرأب الإ دقعنت ال ةعمجلا نأ ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذ - ۱



 . ةجاحل الا ًافيص الو « ًءاتش هونطوتسا اع نونعظی ال

 عقت نأ طرتشیف رتشيف رهظلا تقو وهو ( ًایقاب تقولا نوكي نأ) ثلاثلا (و)

 مسی ام هنم قبي ۸ نأب اهنع رهظلا تقو قاض ولف . تقولا يف اهلك ةعمجلا

 . ًارهظ تیّلُص اهيتعكرو اهيتبطخ نم اهيف هنم دب ال يذلا

 مهو ًانيقي رهظلا تقو عيمج يأ (طورشلا تمدع وأ تقولا جرخ ناف)

 . اهيف
 اوكردأ ءاوس ةعمجلا تتافو اهنم لعف ام ىلع ًءانب ۳ (ًارهظ تيلص)

 نانثا : فسوي يبأ دنعو « مامإلا ىوس ةئالثب دقعنت اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو  ؟-

 . مامإلا ىوس

 يف ديدحت ريغ نم ةيرق مهب ىّرقتت ًاددع اونوكي نأ دب , ال هنأ ىلإ كلام بهذو - ۳

 . ةعبرالاو ةثالثلاب يزجت ال اأ ريغ  روهشلا
 مومأم دجو ىتم ہ تاولصلا رئاسك دقعنن ت اهنأ ىلإ ‹ ةيعفاشلا نم روث وبآ بهذو - 5

 . تّحص بيطخو
 وه اك نينثا نيعمتسمو مامإ ةثالثب دقعنت انآ ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخا يذلاو  ه

 ىواتفلا يف اك هللا همحر يدعسلا مامالا حيجرت وهو . ہللا همحر فسوي يآ بهذم

 . ةيدعسلا

 يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلاو (١/١9)ةيادهلاو (۱۲۸) ةمألا ةمحر : رظنا]
 )° ۰9/۱) ماّسبلا خیشلل برآملا لینو (1۹- 1۸(
 نم اهانتبثآو ٠ طوطخلا نتلا يف الو  لصأالا يف ةدوجوم ريغ (ایقاب) ةرابع )١(

 . (قاب تقولاو) ظفلب ينيبرشلل عانقإلا ةخسن يفو « ةعوبطملا ةخسنلا

 زوجي : دمحأ مامالا لاقو « ةثالثلا ةمئالا دنع رهظلا تقو يف الإ ةعمجلا حصت ال (۲)
 . لاوزلا لبق

 -لاقو . يعفاشلا دنع ًارهظ اهنتأ تقولا جرخ ىتح اهّدمو تقولا يف عرش ولو
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 ىلع ةعمج اهوّمآ اهيف مهو اهتقو جورخ يف اوکش ولف . ال مآ ةعكر اهنم

 . حيحصلا

 . طورشلاب اهنع ربع نم مهنمو (اهضتارفو)

 . اهيناثو اهدحأ (ةثالث)

 . بیطخلا (موقي ناتبطخ)

 . ًابوجو (امهيف)

 ناف . نيتدجسلا نيب ةنينأمطلا ردقب : يلوتملا لاق "۳ (ایهنیب سلجيو)

 عم ولو < هب ءادتقالا زاجو حص ًاعجطضم وأ ًادعاق بطخو مايقلا نع زجع

 . عاجطضاب ال ةتكسب نیتبطخ لا نيب لَصَف ًادعاق بطخ ثيحو . هلاح لهج
 ی هللا لوسر ىلع ةالصلا مث « ىلاعت هللا دمح : سمح نيتبطخلا ناكرأو

 ۸ ادا : كلام لاقو . رهظلا یدتبیو « تقولا جورخب هتالص لطبت : ةفينح وبأ-

 . سمشلا بغت مل ام ةعمجلا هيف ىلص < رصعلا تقو لخد ىتح ةعمجلا ّلصي
 اولص مارحإلا ةريبكت لبق اهتقو جرخ نإ) : ةلبانحلا دنعو . [(۱۲۹) ةمالا ةمحر]

 ماسبلل ترالا لين] (ةعمج اولص مارح لا ةريبكتب تقولا اوکردآ ناو «ا رهظ

(۱/ ۶ ۰)]. 

 مک « ‹ موقي مث دعقی مث ًاناق بطخ قو يبنلا ناک» : لاق دین رمع نبا نع ()

 .[(۸۱۱) ملسمو ۰ ) يراخبلا ہاور] «نآلا نولعفت

 موقی مث سلب مث اق بطخي ناك ل هللا لوسر نأ» : فیہ ةرمس نب رباج نعو

 هعم تيلص هللاو دقف « بذك دقف ًاسلاج بطخي ناك هنأ كابن نمف < ائاق بطخيف

 . )۸٦٦([ يراخبلا هاور] .« ةالص يفلأ نم رثكأ
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 ةءارقو  حیحصلا ىلع اهظفل نيعتي الو یوقتلاب ةيصولا مث « نيعتم |هظفلو

 نأ طرتشیو . ةيناثلا ةبطخلا يف تانمولاو نينمؤملل ءاعدلاو ء امهدحأ يف ةيآ

 نیب ةالاوملا طرتشيو . ةعمجلا مهب دقعنت نيعبرأ نیتبطخ ا ناكرأ بيطخملا عمسي

 طرتشيو . تلطب رذعب ولو اهتاملك نيب قرف ولف نيتبطخلا نيبو ةبطخلا تایلک

 . ناكم وأ ندب وأ بوث يف ثبخلاو ثدحلا ةراهطو « ةروعلا رتس : اهيف

 ةعمجلا ضئارف نم ثلاثلاو

 هلوأ عضب (یلصُت نأ)

 دعب ةالصلا هذه عوقو طرتشيو . ةعمجلا مهب دقعنت (ةعامج يف نيتعكر)

 . نیتبطخلا لبق اهنإف ء ديعلا ةالص فالخب نيتبطخلا

 . ةئیٰ ا ىنعم قبسو (اهتأيهو)

 اهدحأ (لاصخ عبرآ)

 وأ ميقم دبع وأ ٌرح ىثنأ وأ ركذ نم اهروضح ديري نمل (لسغلا)

 : ثيداحأ ةدع ةعمجلا موي لسغلا يف درو دقو ()

 هاور] «لستغيلف ةعمجلا مكدحأ ءاج اذإ» : لاق لَك يبنلا نأ تشنج رمع نبا نع -

 . )۸٤٤([ ملسمو (۸۷۷) يراخبلا

 ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ» : لاق و يبنلا نأ عش يردخلا ديعس يبآ نع -
 . [(845) ملسمو (۸۷۹) يراخبلا هاور] ؟ملتحم ۴

 يف لستغي نأ ملسم لك ىلع قح» :ِكَي هللا لوسر لاق : لاق شاخ ةريره يبأ نع - ۳
 .[(۸۹۷) يراخبلا هاور] ؛هدسجو هسأر هيف لسغي اموی مای ةعبس لک
 =. (ةعمح ا موي وهو» : هو رباج ثيدح نم (۱۳۷۸) يئاسنلا دنعو



 زجع ناف . لضفآ هباهذ نم هبیرقتو يناثلا رجفلا نم اهلسغ تقوو . رفاسم

 . اه لسغلا ةينب مميت اهلسغ نع

 ام ىطاعتيف قرعو هنم ةبيركلا حيرلا ةلازإب (دسجلا فيظنت) يناثلا (و)

 . هوحنو "كرم نم هليزي

 . بايثلا لضفأ اهنإف  (ضيبلا بايثلا سبل) ثلاثلا (و)

 ضقیو هطبإ فتنیف كلذك رعشلاو لاط نإ (رفظلا ذخأ) عبارلا (و)

 . هتناع قلحيو هبراش

 موي ةبطخلا يف مئاق وه انیب كعنهخ باطخلا نب رمع نآ» دغش رمع نبا نع - >٤

 هادانف « ايب هللا لوسر باحصأ نم نيلوألا نيرجاهملا نم لجر لخد ذإ ةعمجلا
 ؛نيذأتلا تعمس یتح يلهأ ىلإ بلقنأ ملف تلغش ينإ لاق ؟ هذه ةعاس هيأ : رمع

 ناك لگ ہللا لوسر نأ تملع دقو ؟ ًاضيأ ءوضولاو : لاقف . تأضوت نأ دزأ ملف

 )۸٥٥([. ملسمو (۸۷۸) يراخبلا هاور] . (لسغلاب رمأي

 الو « برعم وهو  هريغو طبالا تحن رفذلا وهو - ناتصلا هب جلاعي ام : كترلا )١(

 ریبکلا حرشلا بيرغ يف رينملا حایصلا : رظنا] . میدقلا مالکلا يف دجوی داكي

 .[(1۸۹/۲) و (4۱۲ /۱) يمويفلا دمحأ فیلأت  يعفارلل

 : دشت رمع نبا نع (دج ام نسحأ سبلي باب) ةعمجلا باتک يف يراخبلا جرخآ (۲)

 لوسر اپ : لاقف « دجسلا باب دنع ءارئتي ٌهلح ىأر يعفو باطخ ا نب رمع نأ»

 ثيدحلا . ...٥ كيلع اومدق اذإ دفوللو ةعمجلا موي اهتسبلف هذه تيرتشا ول هللا
 . (۸۸۱) مقرب

 مكبايث نم اوسیلا) : لاق هَ يبنلا نع نج ةرمس نعف « صضایبلا لیضفت درو دقو

 وهو (۱۸۹۲) يئاسنلا هاور] «مکاتوم اهیف اونفک و ۰ بيطأو رهطآ ابناف « ضايبلا
 . [ حيحص
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 ۲ تسیو . هنم دجو ام نسحأب "۲ (بیطلاو)

 ءاغص الا عم توکسلا وهو (تاصنإلا)

 تالوطلا يف ةروكذم رومأ تاصنإلا نم ینثتسیو (ةبطخلا تقو يف)

 . ًالثم برقعك هيلإ بد نم وأ رشب يف عقي نأ ىمعأ راذنإ : اهنم
 دجسلا (لخد نمو)

 ريبعتو ''' (سسلج مث نيتفيفخ نيتعكر لص بطخب مامالاو)

 ءاوس نيتعكر ةالص ئشني ال رضا ا نأ مهفي لخدب فنص

 ةعمجلا موي لسغلا» : لاق لپ هللا لوسر ىلع دهشآ : لاق شیخ ديعس بأ نع ()

 ورمع لاق . (هدجو نا ًابيط سمی نأو « تسي ب نأو ‹ ملت لك ىلع بجاو

 بيطلاو نانتسالا امأو « بجاو هنأ دهشأف لسغلا امأ : - دیعس يبأ نع يوارلا -

 . [(۸۸۰) يراخبلا هاور] . ال مأ وه بجاوآ ملعأ ہللاف

 موي كبحاصل تلق اذإ» : هه هلوقل < ةعمجلا موي بيطخلل تاصنالا بجي لب (0)

 ملسمو )۹۳٣( يراخبلا هاور] . «توغل دقف . بطخي مامإلاو . تصنآ : ةعمجلا

(۸۵۱)] . 

 دقو ةعمجلا موي مکدحآ ءاج اذإ» : لاقف بطخ و يبنلا نأ هتشج رباج نع (۲)
 ءاج : لاق كعشهخ هنعو . [(۸۷9) ملسم هاورا . (نیتعکر لصیلف مامالا جرخ

 ال : لاق «؟ نالف اي تيلصأ)» : لاقف « ةعمجلا موي سانلا بطخ 488 يبنلاو لجر

 يف - ملسم دنعو . [(۸۷۰) ملسمو (۹۳۰) يراخبلا هاور] . «عكراف مق» : لاق

 لاقف سلجف بطخ 33 هللا لوسرو ةعمجلا موي ينافطغلا كيِلَس ءاج : - ةياور

 موي مكدحأ ءاج اذإ) : لاق مث "ایهیف زوجنو نيتعكر عکراف مق كيلس ایا هل

 . [(817/5) ملسم هاور] «ایهیف ذ زوجتیلو نیتعک ر مک ریلف بطخي مامالاو ةعمجلا



 مارح اهلعف نأ موهفملا "اذه نم رهظی الو . ال مآ ةعمجلا ةنس ىلص

 اهیلع عامجإلا لقنو ةمرحلاب حرص بذهلا حرش يف يوونلا نکل . """هورکم وأ
 . يدروالا نع

 . ظفللا حیحصتل بیوصتلاو « هذه : لصألا يف (۱)
 . هرکم : لصالا يف (۲)
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 ےہ

 ید م رج

 یسی۴ ور ؛ ےس سکس)

 7 نیدیعلا ةالص ف

 ىحضألاو رطفلا يأ نيديعلا ةالصو

 هت MD) د ےہ ,PD rec) ب
 یثنخو ٌرحو دبعو رفاسمو  درفنلو ةعامج عرشتو (ةدكؤم ةنس)

 ةدئاعلا ناسحإلا عاونأ يأ « ناسحإلا دئاوع هيف ىلاعت هلل نأل : ًادیع ديعلا يّمس )١(
 . جحلا مامتإو . رطفلا ةقدصو « عنملا دعب رطفلا : اهنم « موی لک يف هدابع ىلع

 . ١10([ /؟) نیدباع نبا ةيشاح] . كلذ ريغو « يحاضالا موم و

 ةيفنحلا بهذو « روهمجلا لوق وهو « هللا همحر يعفاشلا مامإلا بهذم اذه (۲)

 لوقل « ةبجاو ديعلا ةالص نأ ىلإ : - يناكوشلاو ةيميت نبا مالسإلا خيش هرصنو -
 قتاوعلا ء. ىحضألاو رطفلا يف نهجرخن نأ لو هللا لوسر انرمأ» : اضفط ةيطع ّمأ
 ةوعدو ربا ندهشيو « ةالصلا نلزتعيف ضیا اًمأف رودخلا تاوذو ضّيملاَو
 .[(۸۹۰) ملسمو (۳۲) يراخبلا هاور] « نيملسملا

 الب هلوق يف مک « دحاو موي يف اتقفتا اذإ ةعمجلل ةطقسم اهنآ : بوجولا ىلع لدي امو
 (نوعمجم اناو  ةعمحما نم هأزجأ ءاش نمف « نادیع اذه مکموی يف عمتجا دق)
 . [حیحص وهو (۱۰۷۳) دواد وبآ هاور]

 نم نأ : ةيفنحلا دنعو . رفاسلاو درفنملل عرشت دیعلا ةالص نأ يعفاشلا بهذم (۳)
 ال طئارشب الإ ةبرق فرعت مل ةفصلا هذهب ةالصلا نال < ‹ اهضقي مل مامالا عم هتتاف

 ةالصلا هتتاف نإ هنأ ىلإ دمحأ مام الا بهذو . ةيكلاملا لاق كلذكو « درفنلاب متن 2

 مامإلا عم ديعلا هتاف نم) : فشخ دوعسم نبا لوقل ًاعبرأ اهالص مامإلا عم

 حتفلا يف امك حيحص دانسإب هننس يف روصنم نب دیعس هاور] (اعبرآ لصیلف
[(o0۰ /۲(نيتعكر يلصي هنأ دمحأ نع ةياور ينو .  . 

 : حيجرتلا
 =: يلي امل « نيتعكر یضقت ديعلا ةالص نأ : ةلدألا هل دهشت يذلا حجارلاو
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 الب اهتنهم بایث يف دیعلا رضحتف زوجعلا امآ . ةئيه تاذو ةليمج ال ةأرماو
 . افاوزو سمشلا عولط نيب ام دیعلا ةالص تقوو . بیط

 دیعلا ةالص يأ (يهو)

 حاتتفالا ءاعدب يتأيو یحضالا وأ رطفلا ديع ةّينب ام مرحي "۲ (ناتعکر)

 أرقيو ذوعتی مث (مارحالا ةريبکت یوس ًاعبس ىلوألا ةعکرلا يف ربکی) و

 لثم مهب لصف هلهأ عمج مامالا عم دیعلا هتاف اذإ ناک» : عش كلام نب سنأ نأ -
 : لاق سنوي قیرط نم ةبيش يآ نباو « يقهيبلا هاور] . «دیعلا يف مامالا ةالص
 . [هركذف  سنآ لآ ضعب ینثدح

 حتفلا رظنا « ةبيش يبأ نبا هاور] (نیتعکر لص دیعلا هتاف نم) : ءاطع لاق - ۲
(60۱7/۲)] . 

 (مامالا عنصي امك نیتعکر نولصی دیعلا يف نوعمتجي داوسلا لهأ) : ةمركع لاق - ۳
 .[(05۱ /۲) حتفلا يف امك ةبيش يأ نبا هلصوو ًاقيلعت يراخبلا هاور]

 ةلقتسم ةالص اهنأو ايس ال « ءادالا يكحي ءاضقلا نأ : ةيعرشلا ةدعاقلا نأ - ٤

 یضق مامإلا عم ةعمجلا هتناف نمف ةعمجلا فالخب « یرخآ ةالص ناكم تسیلو

 . قرفلا وه اذهو . هقح يف تقولا ةضيرف

 هتاف اذإ باب) : هحیحص يف بوب ثيح « هللا همحر يراخبلا مامالا بهذ اذه ىلإو
 . (نيتعكر يلصي ديعلا

 يزُج نبال ةيهقفلا نيناوقلاو )٩۳/۱( ینانیغرملل ةيادملا : ثحبلا اذه يف رظنا]
 ةمادق نبال يفاكلاو )۲۹٦/١( ينصحلا ركب يبأل رايخألا ةيافكو (۷۲) يكلاملا
 (۵۵۱ _ ۵۵۰ /۲) ینالقسعلا رجح نبال يرابلا حتفو (۵۱۵ /۱) يمدقلا

 .[( ٠ ٠ ١ /۳) ينابلألل ليلغلا ءاورإو

 )١( ناتعكر رطفلا ةالصو ء ناتعكر ةعمجلا ةالص» : ًاعوفرم فط رمع ثيدحل ‹

 ناسل ىلع رصق ريغ مامت « ناتعكر رفاسملا ةالصو . ناتعكر ىحضألا ةالصو
 يئاسنلاو (۳۷ /۱) دمحأ هاور] . اكو دمحم )۱6۲۰([.
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 یوس ًاسخ ةيناثلا) ةعكرلا (يف) ربکی (و) ًارھج ق ةروس اهدعب أرقي مث ةحتافلا
 ًارهج تبرتقا ةروسو ةحتافلا ًأرقیو ذوعتي مث 0 (مايقلا ةريبكت

 نيتعكرلا يأ" (امهدعب) ًابدن (بطخيو)

 ءادتبا (يف ربكي ۰ ۳" نیتبطخ)

 ءالو (ًاعست ىلوألا)

 ىلوألا يف ىحضألاو رطفلا يف رتکی ناك هيي ہللا لوسر نأ» : انعم ةشئاع نع )١(
 ۷١( /5) دمحأ هاور] «عوكرلا يتريبكت ىوس ًاسمخ ةيناثلا يفو « تاريبكت عبس
 . [حیحص ہدانسإو

 . اهدعب : ةعوبطلا ةخسنلا يفو  طوطخلا نت او ء لصألا يف اذکم (۲)
 ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع ثيدح مهليلدو « ملعلا لهآ روھج بهذم وهو (۳)

 هاور] (سولجب اهنیب لصفی نيتبطخ نيديعلا يف مامالا بطخب نأ ةنسلا) : لاق

 هللا دبع نب هللا ديبع) : (۳۰۵/۳) راطوألا لين يف يناكوشلا لاق . [يعفاشلا

 يف ررقت اى هيب يبنلا ةنس اهنأ ىلع ًاليلد ةنسلا نم هلوق نوكي الف ء يعبات
 هجام نبا هاور عوفرم ثيدح ديعلا يتبطخ نيب سولجلا يف درو دقو «لوصألا
 . ها (فیعض وهو ملسم نب لیعامسإ : هدانسإ يثو « تن رباج نع

 ًادنس ركنم : نابلالا هنع لاق ء (۱۲۸۹) مقرب هجام نبا اور يذلا ثيدحلاو : تلق

 |. ةعمجلا ةبطخ يف كلذ نأ ظوفحملا : لاقو «ًائتمو

 دیبع قيرط نم (1۸1) هحيحص يف ةميرخ نبا هاور ام : نيتبطخلا ىلع مهتلدأ نمو
 وهو نيتبطخلا بطخب ناك الل ہللا لوسر نأ» : شیخ هللا دبع نع عفان نع ہللا

 اذه) : ثيدحلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا لاق . «سولجب امهنيب لصفي ناكو « مئاق
 هب هللا ديبع انثدح ثراحلا نب دلاخ ةياور ليلدب ء ةعمجلا یتبطخ يف ثيدحلا

 هجرخأ . ثيدحلا ...٤ ًابئاق ةعمجلا موي بطخي ايب هللا لوسر ناك" : هظفلو
 « قارغتسالل سيلو « دهعلل هيف ماللا (نیتبطخلا) باتكلا يف هلوقف .(۸۱۱) ملسم

 .(هبنتف
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 )٩( (ًاعبس ةيناثلا) ءادتبا (يف) ربکی (و)

 ۲ ًاتسح ناك ءانثو لیلہتو ديمحتب امهنيب لصف ولو "" الو

 وهو ديقمو ةالص بقع نوكي ال ام وهو لسرم : نيمسق ىلع ريبكتلاو

 : لاقف لوألاب فنصملا أدبو . اهبقع نوكي ام

 قرطلاو لزانملا يف رفاسمو رضاحو یٹنأو ركذ نم لک ًابدن (ربكيو)

 . قاوسألاو دجاسملاو

 يه اهنإو « ةبطخلا سفن نم تسيل تاريبكتلا هذه) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق (۱)
 سفن نم نسل نبنآ ىلع باحصألا نم نوريثكو يعفاشلا صن دقو « اهل ةمدقم
 . [(۲۳ )٥/ بذهملا حرش عومجملا] . (اهل ةمدقم لب « ةبطخلا

 يف هنع ظفحي مو « هلل دمحلاب اهلك هبطخ حتتفي ناكو) : ہللا همحر ميقلا نبا لاقو

 يف هجام نبا ىور امنإو « ريبكتلاب نيديعلا يتبطخ حتتفي د ناك هنأ دحاو ثيدح

 . ةيطخلا فاعضأ نيب ريبكتلا رثكي ناك هنأ هي يبنلا نذؤم ظرقلا دعس نع هننس

 :رظنا] . (هب اهحتتفي ناك هنأ ىلع لدي ال اذهو « نيديعلا يتبطخ يف ريبكتلا رثکیو

 . [(۳۲۰/۱-۳۲۱) داعلا داز

 فاعضآ نيب ريكي مك یبنلا ناک» : وه هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا ظفلو : تلق

 ةبطخلا يف ءاج ام باب) هجام نبا هاور . «نيديعلا ةبطخ يف ريبكتلا رثکی « ةبطخلا
 دنس اذه) : (۱۲۰/۳) ءاورالا يف ينابلالا لاقو . (۱۲۸۷) مقرب (نیدیعلا يف

 . ها . (مضاح فرعی ال هدجو هوبآو « فیعض دعس نب نمحر لا دبع « فیعض

 . (۳۰۵ /۳) يناکوشلل راطوألا لين : ًاضيأ رظناو

 . ةعباتتم يأ ءالولا ىلع ءایشالا هذه لعفا : لاقي « عبات : يأ « رسکلاب : ءالو (۲)

 .[(6 1۱۳) حاحصلا راتخ]

 درو دقو « ةي يبنلا نع عوفرلا يف ءيش دیعلا يف تاریبکتلا نیب رکذلا يف دري مل (۳)

 شخ دوعسم نبا نع « دیج دنسب ۲۹٩۱( /۳) يقهيبلا هاور ام هنم « هباحصأ نع

 . (هللا ىلع ٌءانثو لجو رع هلل دمح نيتريبكت لک نیب) : ديعلا ةالص نع لاق هنأ



 . ریبکتلا اذه رمتسیو رطفلا ديع يأ (دیعلا ةليل نم سمشلا بورغ نم)

 رطفلا ديع ةليل ريبكتلا نسي الو . دیعلل (ةالصلا يف مامالا لخدي نأ ىلإ)

 ريبكتلا يف عرش مث . ةنس هنأ راتخا راكذألا يف يوونلا نكل . تاولصلا بقع

 : لاقف ديقملا

 . ةتئافو "ةادؤم نم ( ضئارفلا ةالص فلخ ىحضألا یف) ربكي (و)

 . اهريغو ةزانج ةالصو ةقلطم ةلفانو ةبتار فلخ اذکو

 . ثالثلا (قیرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلإ ةفرع موي ""حبص نم)

 رکآ هللا ربكأ ہللاو هللا الإ هلا ال ربكأ ہللا ربكأ هللا رکآ هللا : ريبكتلا ةغيصو

 هلإ ال « ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك رکأ هللا دمح ا هلو

 هللا الإ هلإ ال .*"نورفاکلا هرك ولو نيدلا هل نیصلخ هايإ الإ دبعن الو هللا الإ

 الا هل ال . هدحو بازحألا مزهو هدنج ٌرعأو هدبع رصنو هدعو قدص هدحو

 . ۳" رکآ هللاو هللا

 ةخسنلا يفو « عانقالا نتمل ةقفاوم يهو ۰ طوطخلا نتلاو لصالا يف اذکه (۱)

 . تاضورفلا تاولصلا فلخ : ةعوبطملا

 ءادالا نم : ةادؤملاو . ینعم ا حیحصتل بیوصتلاو ء اطخ وهو « ةداوم : لصألا يف (۲)

 . ةعوبطلا خسنلاو طوطخلا نتملا نم هانتبثآ امو « حبصلا : لصألا يف (۳)
 حرشلا نم طقاس « نورفاکلا : هلوق ىلإ ... های الإ دبعن الو . هللا الإ هلإ ال : هلوق )٤(

 )٥( لاق (ةفرع ىلإ ادغ اذإو ینم مايأ ریبکتلا باب) نیدیعلا باتک يف يراخبلا بوب :>
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 لهأ رّبكيو نورتکیف دجسلا لهأ هعمسیف ینمب هّبق يف رکی شوخ رمع ناكو-
 . اریبکت ینه جترت یتح قاوسالا

 هطاطسف يفو « هشارف ىلعو تاولصلا فلخو مايألا كلت ینمب رّبكي رمع نبا ناکو
 ءاسنلا ّنكو « رحنلا موي ربکت ةنوميم تناکو . ًاعيمج مايألا كلت هاشممو هسلجو

 يف لاجرلا عم قيرشتلا يلايل زيزعلا دبع نب رمعو نامثع نب نابآ فلخ نربكي
 .ها. دجسملا

 يف ريبكتلا دوجو ىلع راثآلا هذه تلمتشا دقو) : (05 /؟) حتفلا يف ظفاحلا لاق
 ... (ءاملعلا نيب فالتخا هيفو لاوحألا نم كلذ ريغو تاولصلا بقع مايألا كلت
 اهركذ يتلا راثآلاو « عيمجلل كلذ لومش يراخبلا رايتخا رهاظو) : لاق مث

 .ها (هدعاست

 هجرخأ ام هيف درو ام حصأف) : هللا همحر ظفاحلا لاق دقف « ريبكتلا ةغيص امأو

 رکآ هللا ربكأ ہللا ربكأ ہللا « هللا اوربک ) : لاق نابلس نع حيحص دنسب قازرلا دبع

 رفعج هجرخأ ليل يبأ نب نمحرلا دبعو دهاجمو ريبج نب ديعس نع لقنو ( ًاريبك
 : « يعفاشلا لوق وهو « مهنع دايز يب نب ؛ ديزي قيرط نم نيديعلا باتك يف يبايرفلا

 .هل كيرش ال هدحو ہللا الإ هلإ ال : ديزيو ًاثالث رکی : ليقو . (دمحلا هللو) : دازو

 ءاج (دمحلا هلو ربكأ هللا ربكأ هللاو ہللا الإ هلإ ال) : امهدعب نیتنث ربكي : ليقو

 يف ثدحأ دقو « قاحسإو دمحأ لاق هبو هوحن دوعسم نبا نعو . رمع نع كلذ

 . [(075/5؟) يرابلا حتف] . (اه لصأ ال كلذ يف ةدايز نامزلا اذه
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 لصف

 فوسکلا ةالص يف

 اهنم لک رمقلل فوسخلا ةالصو ۰ سمشلل (فوسکلا ةالصو)

 ةالصلا هذه (تتاف ناف ۰ ۳ ةدكؤم ةنس)

 . اهؤاضق شپ مل يأ ۷( ضقت ۱

 ةالص ةّينب مرحي (نیتعکر رمقلا '''فوسخو سمشلا فوسکل يلصيو)

 مث عکریو . '”ةحتافلا أرقي ذّوعتلاو حاتتفالا دعب مث « فوسخلا وأ فوسکلا

 يف ةناوع وبأ حّرصو« ةدكؤم ةنس فوسكلا ةالص نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ )١(

 يف نيدباع نبا لاق « ةبجاو اهنأ ةيفنحلا يفنصم ضعب لقنو « اهبوجوب هحيحص
 هحجرو : لاق « (اهبوجو رارسإلا يف راتخاو) : فنصملا لوق ىلع ًاقيلعت ةيشاحلا
 اهنأل ةينسلاب لوقلا ىلع ةماعلا نأ ةيانعلا يف نکل « ثيدحلا يف اهب رمألل عئادبلا يف
 يرابلا حتف رظناو )1۹ /۳) نیدباع نبا ةيشاح] .( مالس لا رئاعش نم تسيل

(1۱۲/۲)] . 

 : ناعون تاوفلا (۲)
 الف ًايقاب فوسکلا ناك ناف ء اهنم میلستلاب يهتنت ینعمب ةالصلا توفت نأ : لوألا

 . ةقدصلاو رافغتسالاو حیبستلا يف نونوکی |منإو « ةالصلا فنأتست
 . اهببس تاوفل یضقت الف ؛ سمشلا يلجنت ینعمب فوسکلا توفي نأ : يناثلاو
 . أطخ وهو ء حرشی مل : لصألا يف (۳)

 نت او لصألا یفو « رمقلا فوسكو سمشلا فوسخل : ةعوبطملا ةخسنلا يف )٤(
 . هانتبثأ امك عانقإلا نتمو طوطخلا

 -ثيدح نم نيحيحصلا يفف « ةرقبلا ةروس وحن ةليوط ةءارق أرقي ةحتافلا دعبو )٥(
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 تفخآ ًايناث عكري مث "" ًايناث ةحتافلا أرقي مث لدتعی مث عوکرلا نم هسأر عفري

 يلصي مث « لكلا يف ةنينأمطب نیتدجسلا دجسی مث ًايناث لدتعی مث هلبق يذلا نم

 :هلوق ینعم اذهو نیدوجسو نیلادتعاو نيعوكرو نيتءارقو نيمايقب ةيناث ةعكر

 اهنم (ةعکر لک يف)

 يتأيس اک (ایهیف ةءارقلا لیطب « نامایق)

 (دوجسلا نود ء |مھیف حیبستلا ليطي "" ناعوکر) امھنم ةعكر لک يف (و)

 ةءارق نم ًاوحن ًاليوط ًامایق ماقف» : هيفو  فوسکلا ةالص يف ء نشت سابع نبا-

 .[ ٠ ۰۷) ملسمو )٠٢ ٠ يراخبلا حيحص رظنا (ةرقبلا ةروس

 سفن] «لوألا مايقلا نود وهو الیوط ًامایق ماق مٹ ١ : ًاضيأ نيحيحصلا يفو )١(

 . [ردصملا

 : فوسكلا ةالص ةفص يف ءالعلا فلتخا (۲)

 ء ناعوكر ةعكر لک يف ناتعکر فوسكلا ةالص نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ - ١
 في هللا لوسر دهع يف سمشلا تفسخ ۱ : تلاق اف ةشئاع ثيدحب اولدتساو

 « مايقلا لاطأف ماق مث « عوكرلا لاطأف عكر مث « مايقلا لاطأف ماقف « سانلاب لصف
 عفر مث « لوألا عوكرلا نود وهو عوكرلا لاطاف عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو
 دقو فرصنا مث « كلذ لثم ةرخآلا ةعكرلا يف لعف مث « دجسف عفر مث « دجسف

 .[(۹۰۱) ملسمو (۱۰۶) يراخبلا هاور] . «سمشلا تّلجت

 دیعلا ةالص ةئيه ىلع ناتعکر فوسکلا ةالص نأ ىلإ ةفينح وبآ مامالا بهذو - ۲

 ىلع سمشلا تفسک» : لاق هتل ريشب نب ناعنلا ثیدحب اولدتساو « ةعمجلاو

 . «تلجنا یتح اهنع لأسيو « نیتعکر نیتعکر يلصي لعجف « ةا هللا لوسر دهع
 : لاقو (۱۳۱/۳) ءاورالا يف ينابلالا هفعضو )۱۱٩۳( دواد وبآ هاور]

 . [(نتلاو دانسالا برطضم)
 عكر ءاش نإ «فوسکلا ةالص يف رخ هنأ ىلإ يربطلاو «هيوهار نب قاحسا بهذو - ۳

 - .كلذ يف تایاورلا نيب ًاعمج «رييختلا ىلع كلذ نأو «ةعبرآ ءاش ناو «ةثالث
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 يذلا عوكرلا وحن هلوطي هنأ حيحصلا نكل : نيهجو دحأ اذهو هلوطي الف

 .هلبق

 . فوسخلاو فوسكلا ةالص دعب يأ '' (امهدعب)

 : حيجرتلا-
 ةرم لي هدهع يف لصح فوسکلا نأل < . ملعلا لهأ روهمج هيلإ بهذ ام حجارلاو

 صوصنملا) : هللا همحر ميقلا نبا لاق كلذل  هتفص رركتت ىتح رركتي ملو « ةدحاو

 مث (نادوجسو ناعوكر ةعكر لك يف ٌهدحو ء ان ة ةشئاع ثيدحب هذخأ دمحأ نع

 سابعلا يبأ انخيش رايتخا وهو « باحصألا ءامدقو ركب يبأ رایتخا اذهو) : لاق

 نإ « طلغ يه : لوقيو ثيداحألا نم هفلاخ ام لک فّعَضُي ناكو ء ةيميت نبا
 داز] . (ملع هللاو . ميهاربإ هنبا تام موي « ةدحاو ةرم فوسكلا ةي يبنلا ىلص

 )5657/1١([. داعملا

 تاعوكر ددع يف ثيداحألا تفلتخا دقو) : (۱۲۷ /۳) لیلغلا ءاور يف ینابلالا لاقو

 نم ةعكر لک يف دحاو عوکر يور ام لقاف « ًاريثك ًافالتخا فوسکلا ةالص
 يف اک ةعكر لک يف ناعوکر هنأ باوصلاو  تاعوکر ةسخ لیق ام رثكأو ءنيتعكر
 نم امهريغو نیحیحصلا يف تباثلا وهو . شيخ رباج نع ریبزلا يبأ ثیدح
 اور ام اذه لع رضرتعي الو .ہغشج ةباحصلا نم اهريغو اف ةشئاع ثيدح
 نب ديبع ةياور يهو « تاعوكر ثالث ةعكر لك يف تاعوکر تس هنأ ملسم

 . (ريمع
 : هلوق نکل « , ملسم هاور حیحص) : (۲۱۸/۱) دواد يبأ ع ننس حيحص يف ينابلالا لاقو

 عجارو] ) نحیحصلا 2 ےک «ناعوکر» : : ظوفحملاو داش «تاعکر ثالث )

 .105(1) مقر ثيدح ءاورإلا

 . [(۸۹/۲) ريبحخلا صيخلتلا عجار] يعفاشلا نع يقهيبلا هركذ ام اذهو : تلق
 .اھدعب : ءانقالا نتمو عوبطملا فو اهدعب طوطخلا نت او لصألا يف (١)



 يف سانلا ثحيو . طورشلاو ناكرألا يف ةعمجلا يتبطخك (نیتبطخ)

 وحنو قتعو ةقدص نم ريخلا لعف ىلعو بنذلا نم ةبوتلا ىلع نيتبطخلا

 . كلذ

 ةءارقلاب (ٌرسيو)

 ةءارقلاب (رهجيو ٠ سمشلا فوسک يف)

 ىلع باحصألاو يعفاشلا صوصن تقفتا) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق ()

 . ةالصلا ةحصل ًاطرش اسيل ةنس امهو . فوسكلا ةالص دعب نيتبطخ بابحتسا
 اوس . امهريغو طورشلاو ناکرالا يف ةعمجلا يتبطخك |مھتفصو : انباحصأ لاق

 ‹ ةيدابلا لهأو ءارحصلا يف نورفاسملا اهالص وأ ةيرق وأ رصم يف ةعامج اهالص

 ‹ يصاعملا نم ةبوتلا ىلع ةبطخلا هذه يف مهثحيو ء ًادرفنم اهالص نم بطخ الو

 مهرمأيو « رارتغالاو ةلفغلا نم مهرذجو ةقاتعلاو ةقدصلاو ريخلا لعف ىلعو

 .[(۵۲ /۵) بذهملا حرش عومجملا] .(ركذلاو رافغتسالاو ءاعدلا راثكإب

 لاق ء سمشلا فوسكل ةبطخ ال هنأ ىلإ دمحأو كلامو ةفينح وبأ ةثالثلا ةمئألا بهذو
 سيلو : ةيكلاملا لاقو . )١/ ۹٥([ ةيادطا] . ةبطخ فوسكلا یف سيل : ةيفنحلا

 نيناوقلا] . ةقدصلاو ءاعدلاب مهرمأيو ء سانلا ظعي لب ء بهذملا يف ةبطخ [هيف

 عتمملا حرشلا] . ةبطخ امل عرشي ال : ةلبانحلا لاقو . )۷٤([ يزج نبال ةيهقفلا
 . [(5 55 )١/ برا لينو (۲۸/۵) عنقتسملا داز ىلع

 اهنأ « عنقتسملا داز ىلع هحرش يف هللا همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا حّجر دقو

 معن) : لاق ةنس تسيلو ةضراع ةبطخ اهنإ اولاق نيذلا ىلع درو « ةدحاو ةبطخ

 م هنكل «ةنسب تسيل اهنإ :انلقل بطخي لو ءىرخأ ةرم هدهع يف فوسكلا عقو ول
 ةيوق ةبسانم هذهو) : لاق مث . (ةبطخلا هذه اهدعب ءاجو قدحاو ةرم الإ عقي

 عنقتسملا داز ىلع عتملا حرشلا] . (مہبولق قيقرتو سانلا ريكذت لجأ نم ةبطخلل
 . [(۲ )۵/ ٩
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 ءالجنالاب سمشلا فوسک ةالص توفتو ""(رمقلا فوسخ يف)

 عولطو ءالجنالاب رمقلا فوسخ ةالص توفتو . ةفساك اهمورغبو فسکنملل

 . ةالصلا توفت الف افساخ هبورغب الو رجفلا عولطب ال سمشلا

 (فوسکلا يف ةءارقلاب رهجلا باب) يراخبلا جرخآ دقف ء امهيف رهجي هنأ حجارلاو (۱)
 نم غرف اذإف « هتءارقب فوسخل ا ةالص يف 95 يبنلا رهج» : تلاق اغ ةشئاع نع

 . )١٠١56([ يراخبلا هاور] ثيدحلا «...مکرف ربك هتءارق

 تهبشأف بطخيو ام ىداني ةعماج ةالص اهنأل ىلوأ يدنع رهجلا) : يبرعلا نبا لاق
 14٠([. /۲) حتفلا] . (ءاقستسالاو ديعلا

 . [(5 16 /۱) برآملا لين] هللا همحر دمحأ بهذم امهيف رهجلاو

AY 



 لصف
 ءاقستسالا ةالص ماكحأ ۴

 . ی اعت ہللا نم ایقسلا بلط يأ

 عاطقنا نم ةجاحلا دنع رفاسمو میقل "" (ةنونسم ءاقستسالا ةالصو)

 نا كلذ نم رثکاو ًايناث ءاقستسالا ةالص داعتو . كلذ وحنو ءام نيع وأ ثیغ

 . ىلاعت هللا مهيقسي یتح اوقسي مل

 ًابدن (مهرمأيف)

 هوحنو (مامإلا)

 نم ةبوتلاو : يوونلا هب ىتفأ اك هرمأ لاثتما مهمزليو ''' (ةبوتلاب)

 . ال و مامالا اهب رمأ ةبجاو بنذلا

 دابعلل (ملاظملا نم جورخلاو ۰" ةقدصلاو)

 نوکیف جورخ ا داعیم لبق (" مای ةثالث مایصو ۰" ءادعالا ةحلاصمو)

 . لَك يبنلا اهم رمأي لو لعفب تعبث اہنأل (۱)

 . بونذلا ريفكتل (۳)
 )٤( نیملسلا نيب ةموصخ ا يأ .

 نم صیصختلاو دییقتلاو دیدحتلا نال « لیلد ىلإ جاتحي مايأ ةئالثب دییقتلا (0)

 . عراشلا صئاصخ

۱۸/۸ 



 . مایآ ةعبرأ هب

 لب نینیزتم الو نیبیطتم ريغ ًامایص ''' (عبارلا مويلا ین مهب جرخي مث)

 نوج رجب

 سبلي ام يهو : ةنكاس ةمجعم لاذو ةروسکم ةدحومب (ةلذب بايث يف)

 . لمعلا تقو ةنهلا بايث نم

 عوشخ يأ (ةناکتساو)

 خویشلاو نایبصلا مهعم نوجرخیو . لذو عوضخ يأ ''' (عرضتو)

 '''مئاھبلاو زئاجعلاو

 هبئان وأ مامإلا ee) یلصیو)

 ريبكتلاو ذوعتلاو حاتفتسالا نم اهتيفيك يف (نیدیعلا ةالصك نيتعكر)

 . “هيدي عفري ةيناثلا ةعكرلا يف ًاسمخو ء ىلوألا ةعكرلا يف ًاعبس

 نظي يتلا ةيدبعتلا لامعألا نم غرف دق نوكي هنأل « عبارلا مويلا يف جورخلا دیدحت (۱)
 . ءاعدلا ةباجتسا اهقيقحت يف

 . ًاعرضتم ًاعضاوتم ًالذبتم جرخ ةي ہللا لوسر نإ » : لاق دغته» سابع نبا نع (۲)

 عرضتلاو ءاعدلا يف لزي مل نكلو « هذه مکتبطخ بطخب ملف ۰ ىلصملا ىتأ ىتح
 (۱۱5۵) دواد وبأ هاور] . « ديعلا يف يلصي امک نیتعکر لصو « ريبكتلاو

 مقرب «اعشختم» : يذمرتلا دنع ةياور يفو . [ينابلألا هنسحو (00۸) يذمرتلاو

(669). 

 .[(۷۳) يزُج نبا] مئاهبلا جرخت ال : ةيكلاملا دنعو (۳)
 =ةفصلا ثيح نم ديعلا ةالصك ءاقستسالا ةالص نأ دمحأو يعفاشلا بهذم )٤(

۱۸۹ 



 نکل ء اهريغو ناكرألا یف نیدیعلا يتبطخك نیتبطخ ًابدن (بطخي مث)

 ةبطخلا حتتفيف . نیدیعلا يتبطخ يف او ريبكتلا لدب « نيتبطخلا يف هللا رفغتسي

 : رافغتسالا 4 هعص و . اععس رافغتسال اب ةيناثلا ةيطخلاو ًاعست ت رافغتسالاب لوألا

 ةحلط ثيدحب الدتساو اس ةيناثلا ينو ًاعبس ىلوألا يف ريبكتلا نم « ةلماكلا-
 ةنس» : لاقف ؟ ءاقستسالا ةنس نع هلأسأ سابع نبا ىلإ ناورم ىنلسرأ : لاق
 لعجف « هءادر بلق ب هللا لوسر نأ الإ « نيديعلا يف ةالصلا ةنس ءاقستسالا
 عبس ىلوألا يف رّيكو نيتعكر ىلصو « هنيمي ىلع هراسيو « هراسي ىلع هنيمي
 ديلا یر كلتأ له ةيناثلا يف أرقو « قلا قیر ما جيس إو أرقو «تاريبكت

 لاقو . يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ] . «تاريبكت سم اهيف کو

 لاق زيزعلا دبع نب دمحم نأل !دج فيعض) : (۱۳/۳) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا

 یوقی الف « كورتم : ةرم يئاسنلا لاقو . ثيدحلا ركنم : يئاسنلاو يراخبلا هيف
 حلصي الو  لصفم اذهو « ةلمجم يهو ايس ال « هفعض ةّدشل دهاوشلاب هثيدح
 ۹6 رهاظ وه امك لصفلا ىلع لمجلاب داهشتسالا

 تاعکرلا ددع ثيح نم دیعلا ة ةالصك يلصي هن أ ىلإ هللا همحر كلام مامإلا بهذو

 . )١57([ ةمألا ةمحر : رظنا] . ديعلا يف امك تاريبكت الب « رهجلاو
 ًانادحو سانلا ىلص نإف ءوعديو مامالا جرخ لب ؛ ةالصلا ّنست ال) : ةفينح وبأ لاقو

 (۱۲) ةمالا ةمحرو (40 )١/ ةيادلا] (رافغتسالاو ءاعدلا ءاقستسالا اناو « زاج

 ام باب) (509) مقر ثيدح ىلع ًاقيلعت يذمرتلا ننس : ًاضيأ فالخلا يف رظناو
 .[(ءاقستسالا ةالص يف ءاج

 : هللا هحر ةفينح يبأ لالدتسا

 : يلي اهب هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا لدتساو

 ١ ربنملا ىلع ةعمجلا موي هايي يبنلا ءاقستسا .
 كانيأر ام : اولاقف « رافغتسالا ىلع دزي ملف يقستسي جرخ تو رمع نأ ١

 . رطملا هب لزنتسي يذلا ءاسلا حيداجمب ثيغلا تبلط دقل : لاقف ! تيقستسا

 ريغ : يئاسنلا هنع لاق « يملسألا ناورم وبأ : هیفو(۳۰۹/۲) ةبيش يبأ نبا هاور]

 . ١51١([ /۳) ليلغلا ءاورإ : رظنا . فورعم



 نوکتو . هيلإ بوتآو مویقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا میظعلا هللا رفغتسأ

 ناتبطخلا

 '''نیتعکرلا دعب يأ (امهدعب)

 : ءاقستسالا يف ةبطخلا (۱)

 (بطخو ءاقستسالا ةالص ىلص ي هللا لوسر نأ تبث) : هللا همحر رذنملا نبا لاق
 . ١59([ /۲) ةمادق نبال ينغملا]

 : ةبطخ ا عضوم يف ء ءالعلا فلتخا دقو

 ًاسايق ةالصلا دعب ءاقستسالا يف ةبطخلا نأ ىلإ يعفاشلاو كلام نامامإلا بهذف ١

 اهيف ىلص» : ك هللا لوسر نأ دنع سابع نبا ثيدحب الدتساو . ديعلا ىلع

 ام وهو . [نسح وهو )۱۱٦١( دواد وبا هاور] . اديعلا يف يلصي امك نيتعكر

 . )۱٥۹/۱( ليبسلا رانم يف امك ًاضيأ دمحأ مامإلا هيلإ بهذ

 هيلإو « ةالصلا لبق ةبطخلا نأ ىلإ كلام مامالا خيش دعس نب ثيللا بهذو - ۲
 لبق بطخف ىقستسا هنأ و يبنلا نع يور) : لاق ثيح رذنلا نبا مامإلا بهذ

 ينغملا] (لوقأ هبو « كلذ لثم كعدهح باطخلا نب رمع نع يورو « ةالصلا

 . [ةيرصملا ةعبطلا (۱۸۲ /۱) دهتجملا ةيادبو(١6١ /۲)

 ام ديؤيو « رذنلا نباو  دعس نب ثيللا : نامامإلا هيلإ بهذ ام حجارلاو : حيجرتلا
 ىلإ سانلا اكش : تلاق الط ةشئاع نع (۱۱۷۳) دواد وبأ هاور ام « هيلإ ابهذ

 ًاموي سانلا دعوو « ىلصملا يف هل عضوف ربنمب رمأف « رطلا طوحت ی هللا لوسر
 « سمشلا بجاح ادب نيح و هللا لوسر جرخف : ةشئاع تلاق « هيف نوجرخي
 بدج متوكش مكنإ » : لاق مث لجو زع هللا دمحو « ةي بكف ربنملا ىلع دعقف

 نأ لجو زع هللا مكرمأ دقو ۔ مكنع هنامز ناب نع رطلا راخئتساو مكرايد

 تيملدعلا تن هللا دلا ١ : لاق مث « مكل بيجتسي نأ مک دعوو «هوعدت

 مهللا ء ديري ام لعفی هللا الإ هلإ ال < ۰46 بيلا ركب كلم © ریا نسعي ©

 ام لعجاو ۰ ثيغلا انيلع لزنآ ‹ ءارقفلا نحنو ينغلا تنآ الإ هلإ ال هللا تنأ

 ضایب ادب ىتح عفرلا يف لزي ملف « هيدي عفر مث « نيح ىلإ ًاغالبو وق انل تلزنأ

 - « هيدي عفار وهو هءادر لوح وأ - بلقو « هرهظ سانلا ىلإ لوح مث « هیطبا

۱۹۱ 



 بیطخ ا (لؤوحيو)

 سانلا لوحو (٩ (هلفسآ هالعأ لعجيو) هراسب همي لعجیف (هءادر)

 . '''بیطخلا لیوحت لثم مهتیدرآ

 « تقربو تدعرف ًۃباحس هللا أشنأف « نیتعکر للصف « لزنو سانلا ىلع لبقأ مث
 مھتعرس ىأر الف « لويسلا تلاس یتح هدجسم ِتأي ملف « هللا نذإب ترطمأ مث

 ىلع ہللا الإ هلإ ال نأ دهشأ » : لاقف « هذجاون تدب ىتح يب كحض ء نكلا ىلإ
 بیرغ ثيدح اذه : دواد وبأ لاق] . « هلوسرو هللا دبع ينأو « ريدق ءىش لک

 . [ينابلألا هنسحو « ديج هدانسإ
 نم اهانتبثأو « ةعوبطملا ةخسنلا يف ةدوجوم ريغ (هلفسأ هالعأ لعجيو) : هلوق (۱)

 . عانقإلا نتمو « طوطخملا نتملاو « لصألا
 : هءادر مامإلا لّوحي فيك : ةلأسم

 نبا هاور اب اولدتساو « لاهشلا ىلع نيميلا لعجي هنأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ ١

 هلفسآ هالعأ لعجأ : ورمع نب دمحم نب ركب ابأ تلأس : لاق يدوعسملا نع هجام

 (۱۲۷) هجام نبا هاور] . لامشلا ىلع نيميلا لب ال : لاق ؟ لامشلا ىلع نيميلا وأ

 . [فیعض وهو
 لعجو  رسیالا هقتاع ىلع نميألا هفاطع لعجو هءادر لّوحو» : دواد يبأ ننس يفو

 (۱۱7۳) دواد وبآ هاور] « لجو زع هللا اعد مث ء نميألا هقتاع ىلع رسیالا هفاطع

 . [حيحص وهو

 لدتساو . هراسي ىلع هنيمي ىلع امو « هلفسأ هالعأ لعجي هنأ ىلإ یعفاشلا بهذو - ۲

 « ءادوس ةصيمخ هيلعو ةا هللا لوسر ىقستسا» : لاق ديز نب ہللا دبع ثيدحب
 ىلع اهبلق تلقث الف « اهالعأ هلعجيف اهلفسأب ذخأي نأ هيي هللا لوسر دارأف
 . [حيحص وهو )١١75( مقرب دواد وبأ ہاور] «هقناع

 ةنودم] . مامإلا عم مهتيدرأ نولّوحي سانلا نأ دمحأو كلامو يعفاشلا بهذم (۲)

 دهتجملا ةيادبو ١1١( /۱) ليبسلا رانمو )5857/١( ينايرغلا .د ىكلاملا هقفلا

(۱/ ۱۸۳)]. 
 = هنال ء مامالا ليوحتب مهتيدرأ سانلا لٴوجب ال هنأ ىلإ دعس نب ثيللاو ةیفنح ا بهذو

۹۲ 



 موقلا ٌرسأ بيطخلا ٌرمأ ۲" ثیحو « ًارهجو ارس (ءاعدلا نم رثکیو)

 . هئاعد ىلع اونم رهج ثيحو « ءاعدلاب

 : ىلاعت هلوق أرقيو (رافغتسالا» "نم نيتبطخلا "يف رثکی (و)

 يهو « ةدايز نتلا خسن ضعب يفو . ةيالا # اَراَفَع ناك ْمُكَيرأورِفْعَمْسَأ #

 ایقش اهلعجت الو ء ةمحر ایقش اهلعجا مهللا : ب هللا لوسر ءاعدب وعدبو)

 "۳ماک الاو بارظلا ىلع مُهللا « قرغ الو مده الو ء ٍءالب الو قحم الو ء باذع

 انتسا مُهللا ۰  انيلع الو انیلاوح مهللا ء ةيدوألا نوطبو رجشلا تبانمو

 م هنال مهتيدرآ موقلا بلقی الو) : ينانيغرملا لاق ء مهب هتالص يف كلذ لقنی ل-
 دهتجملا ةيادب] : ًاضيأ رظناو . ۹٥([ /۱) ةيادهلا] (كلذب مهرمأ هنأ لقني

 « بيسملا نب ديعس نع لوقلا اذه یسدقلا ةمادق نبا ىكحو . 6۱۸۳ /۱)

 ۰۲6۱9۱ /۲) ينغلا] . يروثلاو ةورعو
 ىلإ لوحت مثل : هیفو « ديز نب هللا دبع ثيدح نم (6۱/۱) دمحأ هاور ام امآ : تلق

 سانلا لّوحتف . «هعم سانلا لّوحتو « نطبل ارهظ هبلقف « هءادر لّوحو ةلبقلا

 لمأتف  مهتيدرآ اولوح مہنأ سيلو « ةلبقلا ىلإ مهوحت وه « ثيدحلا يف روكذملا
 حضاو هنإف كلذ

 )١( ىنعملا حيحصتل هانبوصو « ثيحب : لصألا يف .
 . أطخ وهو نيتبطخلا رثكيو : لصألا يف (۲)
 ةخسنلا نم اهانتبثأو  طوطخلا نت او لصألا يف ةدوجوم ريغ ماكآلا ظفل (۳)

 . عانقإلا نتمو « ةعوبطملا

 مهللا» : هلوقو «رجشلا تبانمو ةيدوألاو بارظلاو ماكآلا ىلع مهللا» : هلوق )٤(

 موي ربنملا ىلع مه ىقستسا امدنع 36 هللا لوسر امهلاق انا «انيلع الو انيلاوح
 - ۱۰۱۵) يراخبلا حيحص : رظنا] . ىرخألا ةعمجلا ىلإ رطلا عباتتف ةعمجلا

 .[(( 3١ ٠١١23١15-١٠١١١ ال ۔- ٦

۱۹۳ 



 « نيّدلا موي ىلإ ًابئاد ًاللجم ًاقبط ًاقدغ ًاّماع اخس "۲ ًاعيرُم ًائيرم ًائينه ًاثیغم ًاثيغ

 دھجلا نم دالبلاو دابعلاب نإ مُهللا ء نیطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا ایسا ملل
 انل ٌروأو « عرزلا انل تبنأ مهللا ۰" كيلا الإ وكشن ال ام كنضلاو عوخاو

 < ضرألا تاکرب نم انل تبنأو « ءایسلا تاکرب نم انیلع لزنآو ٠ عرضلا

 ًارافغ تنك كنإ كّرفغتسن انإ مهللا . كُريغ ٌةفشكي ال ام ءالبلا نم اًنع فشکاو

 دعرلل حبس و لاس اذإ يداولا يف لستغيو ۰ ”” ًاراردم انیلع ءایسلا لسرأف

 ہللاو راصتخالا نم نتلا لاح بسانت ال اهوطل يهو ةدايزلا تهتنا (قربلاو

 . ملعا

 ًائيرم ًاثيغم ًاثيغ انقسا مهللا» : هظفلو حيحص وهو (۱۱۹۹) دواد يبا ننس رظنا (۱)

 . ءامسلا مهيلع تقبطأف : لاق «لجآ ريغ ًالجاع ء راض ريغ ًاعفان ءًاعیرم

 . (4۹/۲) ربا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا هفعض ءاعدلا اذه (۲)
 ملف» : ان ةشئاع لوقل ء رطملا اهب لزنتسي يتلا ةيعدألا نم ءاش ايب وعدي نأ هل (۳)

 يف ينابلأالا هنسحو (۱۱۷۳) دواد وبأ ہاور] «هيطبإ ضايب ادب ىتح عفرلا يف لزي
 . [(171۸) مقرب ءاورالا

١04 



 لصف

 فوخ ا ةالص ةيفيك يف

 يف لمتح هلال ء ةمجرتب تاولصلا نم اهريغ نع فنصلا اهدرفآ امناو

 . هريغ يف لمتح ال ام فوخلا يف ضرفلا ةماقإ

 . لسم حیحص يف امك برضأ ةتس غلبت ةريثك عاونآ (فوخلا ةالصو)

 )١( فوخلا ةالص يف ءالعلا فالتخا :

 دعب دحاو مامإب ىلصت ال فوخلا ةالص نأ ىلإ ةيفنحلا نم فسوي وبآ مامالا بهذ ١

 لدتساو « مامإ ةفئاط لكب يلصي « ني نيتفئاط مامالا مهمسقي امنإو « 8 يبنلا

 .[١٠؟ :ءاسنلا] 6 ةَكَسَّصلأ مهل تمق مت َتَمَقَأَك میف تک دو : لاعت هلوق موهفمب

 مسق لکب يلصيف « نيمسق مامالا مهمسقی « فوخلا ةالص نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو - ۳

 ةفئاط لك متت مث میلست ريغ نم ةيناثلا ةفئاطلا فرصنتف ء ةيناثلا يف ملسیو ةعكر

 )۹٦/۱([. ینانیغرملل ةيادما] . ةعكر

 دهش نّمع تاوخ نب حلاص ثیدحب لوقلا ىلإ هللا هحر يعفاشلا مامالا بهذو - ۳

 « هعم تفص ةفئاط نأ" : فوخ ا ةالص عاقرلا تاذ موي لک ہللا لوسر عم

 مث ؛ مهسفنأل الو قاق تبث مث ةعكر هعم يتلاب ىلصف ء ودعلا َءاجّو ةفئاطو

 يتلا ةعكرلا مهب لصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هاجو اوفصف اوف رصنا

 هجرخآ] . (مهب ملس مث < ء مهسفنأل اومتأو ًاسلاج تبث مث « هتالص نم تیقب

 )5١575([. يراخبلا

 ٤ - تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا ثيدح « ہللا همحر كلام مامإلا راتخاو «
 امل مامإلا نأ الإ ةيعفاشلا هيلإ تبهذ يذلا تاوخ نب حلاص ثيدح لٹمک وهو

 . [(۱۸۳-۱۸۶ /۱) كلام ًأاطوم رظنا] . مهرظتنی لو ملس ةيناثلا ةعکر لا یضق

 مکیآ : لاقف ماقف « ناتسربطب اوناک ان صاعلا نب دیعس ثيدح ىلإ يروثلا بهذو - ٥

 = ةعکر ءالؤہ لصف  انآ : ةفيذح لاق ؟ فوخلا ةالص يب هللا لوسر عم لص

۱۹۵ 



 اهنم فنصلا رصتقا

 وهو (ةلبقلا ةهج ريغ یف ودعلا نوکی نأ : اهدحآ : برضآ ةثالث ىلع)

 . ودعلا مهنم ةقرف لک مواقت ثیحب ةرثک نيملسملا يفو لیلق

 هسرحت (ودعلا هجو یف فقت ةقرف . نيتقرف مامالا مهق رفیف)

 هحححصو (۱۲41) مقرب دواد وبآ هاور] . ًائيش اوضقی مو ةعکر ءالؤهبو-
 . [ينابلألا

 نیتفئاطلا نم ةفئاط لکب يلصي مامالا نأ ىلإ هللا هجر يرصبلا نسحلا بهذو 5
 ملسم حيحص رظنا] . تاعکر عبرآ هلو « ناتعکر مهل تناکف « نیتعکر نیتعکر

(۸۳)] . 

 اهروص فالتخاو ء اهلك حاحص فونلا ةالص ثيداحأ) : هللا همحر دمحأ مامالا لاق
 . [(۱۹۰ /۱) یناه نبال دمحأ مامالا لئاسم : رظنا] (فوخلا ةدش بسح ىلع
 ليبسلا رانم] (هجوأ ةتس نم ليي ىبنلا نع فوخلا ةالص تّحص) :لاقو
(۱۳۹/۱)]. ۱ 

 وأ هعضوم يف ثیدح لک ء اهلك تیداحألاب لوقت : هللا دبع يبأل تلق) : مرثألا لاق
 ثيدح امأو « نسحف اهلك اهيلإ بهذ نم : لوقأ انآ : لاق ؟ اهنم ًادحاو راتخت

 .[(۱۳۷ /۲) ىنغملا] (هراتخأ انأف لهس
 ظفاحلا لاق « تاّوخ نبا نع يوارلا نخ ةمثح يبأ نب لهس وه لهس ثيدحو تلق

 يبأ نب لهس مهبلا اذه مسا نإ ليق) : (4۸۷/۷) حتفلا يف ہللا همحر رجح نبا
 نع تاوخ نب حلاص نع فوخلا ةالص ثيدح ىور دمحم نب مساقلا نال « ةمثح

 هوبأ هنأ حجارلا نكلو « يراخبلا ةياور نم رهاظلا وه اذهو « ةمثح يبأ نب لهس
 كلام خيش نامور نب ديزي نع ثيدحلا اذه ىور سيوأ ابآ نأل  ریبج نب تاوخ

 . (ةباحصلا ةفرعم يف هدنم نبا هجرخآ . هيبأ نع تاّوخ نب حلاص نع : لاقف هيف
 . هبيذهت يف يوونلا هب مزجو « كلذك هجرخأ يقهيبلا نأ ًاضيأ ظفاحلا ركذو
 . [ردصملا سفن] . يلازغلا كلذل هقبسو



 مامالا يأ (هفلخ) فقت (ةقرفو)

 ةيناثلا ةعكرلل همايق دعب (مث ةعكر هفلخ يتلا ةقرفلاب یلصیف)

 ةالصلا ةيقب (اهسفنل متت)

 اهتالص غارف دعب (يضمتو)

 هسرحو (ودعلا هجو ىلإ)

 ىلوألا ةعكرلا يف ةسراح تناك يتلا (ىرخألا ةفئاطلا يتأتو)

 . هقرافت دهشتلل مامالا سلج اذإف (ةعكر اهب یلصیف)

 مامإلا اهرظتني مث (اهسفنل متتو)

 كلذب تیّمس . عاقرلا تاذب لكي ہللا لوسر ةالص هذهو (اهب ملسيو)

 . كلذ ريغ ليقو مهتايار اهيف اوعقر مہنال

 ودعلا (نوكي نأ : یناثلاو)

 يفو « ءيش نيملسملا راصبأ نع مهرتسي ال ناكم يف (ةلبقلا ةهج يف)

 . مهقرفت لمحتت ةرثك نيملسمل ۱

 الثم (نيفص مامالا مهفصيف)

 ًاعيمج ee) مرحیو)

۱۹۷ 



 هسأر مامالا (عفر اذإف ؛ مهسرحب رخآلا فصلا فقوو)

 ةالص هذهو . "مهب ملسيو نيفصلاب مامإلا دهشتيو (هوقحلو اودجس)

 ةكم نيبو اهنيب يرصملا جاحلا قيرط يف ةيرق يهو : نافسعب لو هللا لوسر

 . اهيف لويسلا فسعتل كلذب تیّمس « ناتلحرم

 ةدش نع ةيانك وه (برحلا ماحتلاو فوخلا ةدش يف نوكي نأ ثلاثلاو)

 كرت نم نونكمتي الف « ضعبب مهضعب مح قصتلي ثيحب موقلا نيب طالتخالا

 اوناک نإ فارحنالا ىلع الو « ًانابكر اوناك نإ لوزنلا ىلع نوردقي الو لاتقلا
 . ةاشم

 موقلا نم لك (یلصیف)

 ًايشام يأ (ًالجار « هنكمأ فيك)

 « نيفص انفصف « فوخ ا ةالص ءال هللا لوسر عم تدهش : لاق تبع رباج نع (۱)
 انربکو كو يبنلا ربکف « ةلبقلا نيبو اتنیب ودعلاو ةا هللا لوسر فلخ فص

 ردحنا مث « ًاعيمج انعفرو عوكرلا نم هسأر عفر مث ءًاعيمج انعكرو عكر مث ءًاعيمج
 ىضق الف . ودعلا رحن يف رخؤملا فصلا ماقو « هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب

 دوجسلاب رخژلا فصلا ردحنا « هيلي يذلا فصلا ماقو ء دوجسلا ايب يبنلا
 انعكرو للي يبنلا عكر مث « مّدقملا فصلا رخأتو رخزلا فصلا مدقت مث اوماقو
 فصلاو دوجسلاب ردحنا مث « ًاعيمج انعفرو « عوكرلا نم هسأر عفر مث « ًاعيمج

 روحن يف رخؤملا فصلا ماقو « ىلوألا ةعكرلا يف ًارخؤم ناك يذلا هيلي يذلا
 رخ ولا فصلا ردحنا « هيلي يذلا بفصلاو دوجسلا ةي يبنلا ىضق الف «ودعلا

 مک : فوج رباج لاق ؛ ًاعيمج انملسو ی يبنلا ملس مث اودجسف « دوجسلاب

 .[(۸۰۸۰) ملسم هاور] . مهئارمأب ءالّوه مکسرح عنصی



 لامعألا يف نورذعیو ۲۳ (اه لبقتسم ريغو ةلبقلا لبقتسم ء ًابكار وآ)

 . "تلاوت تابرضک ةالصلا يف ةربثکلا

 الاجر اولص « كلذ نم ّدشأ وه ًافوخ ناک ناف » لاق تن رمع نبا ثیدخ )١(

 لاق : كلام لاق . ' اهيلبقتسم ريغ وأ ةلبقلا يلبقتسم ًانابكر وأ « مهمادقأ ىلع اما

 كلام أطوم] اگ هللا لوسر نع الإ هثّدح رمع نب هللا دبع ىرأ ال :

 . 04450 یراخبنا میحص رظناو 401

 نم ضفخأ دوجسلا ءامیإ لعجو اب أموأ دوجسلاو عوكرلا نع زجع نإو (۲)
 لاتقك « برهو « لاتق نم حابم لك يف فوخلا ةّدش ةالص يلصي نأ هلو « عوكرلا

 اذهو « عبسو ليسو قيرح نم بره و« الظ هذخأ دصاقل لام يذو « غابل لداع

 ةمادق نبال يفاكلا : رظناو (5 057/١١0 ينيبرشلل عانقإلا] . تقولا توق فاخ نإ

 .[(1ا/6 )١/ یسدقلا

۱۹۹ 



 تقرب ےہ

 یخ يري ںیم
 یعورل ید سکس

 لصف

 سابللا يف

 زقلاو (ريرحلا سبل لاجرلا ىلع مرحيو)

 ىلع ركذ ام لامعتسا مرحي اذكو ء رایتخالا لاح يف ('''بھذلاب متختلاو)

 هسبل لاجرلل لحو . "”تالاعتسالا هوجو نم كلذ ريغو شارتفالا ةهج

 . " ”نيكلهم دربو ٌرحك ةرورضلل

 يبصلا سابلإ ّيلولل لحيو هشارتفاو ريرحلا سبل ''' (ءاسنلل لحيو)

 ءاور] . ؛مهئانإل ّلحَأو يتمأ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مّرُح» : ل هلوقل (۱)
 ايندلا يف ريرحلا سبل نم» : ي لاقو . [حيحص نسح : لاقو (۱۷۳۰) يذمرتلا

 نع (۵۸۳۳)و « كثفلح سنأ نع (۵۸۳۲) يراخبلا هاور] . «ةرخآلا يف هسبلي نل

 .[(۲۰۷ ؛و ۲۰۷۳) ملسمو « كعيخ رمع نع (۵۸۳4)و « هعفيخ ريبزلا نبا
 نأو ء ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشن نأ يب يبنلا اناهن» : لاق تو ةفيذح نع (۲)

 يراخبلا هاور] . «هیلع سلجن نآو « جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « اهيف لکان
[(oATY) . 

 ريرحلا سبل يف نمحرلا دبعو ريبزلل الب يبنلا صخر» : لاق شخ سنأ نع ()
 ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبع نأ ١ : ةياور يقو . )٥۸۳۹([ يراخبلا هاور] «ةكحل

 . ريرحلا صمق يف امل صخرف « امه ةازغ يف هيب يبنلا ىلإ لمقلا ايكش ماّعلا نبا
 0۰ ۷۱۶ ملسمو (۲۹۲۰) يراخبلا هاور] . ( هيلع هارو لاق

 تيأرف « اهيف تجرخف « ءاّربس ةلح ةي يبنلا يناسك» : لاق فیہ يلع نع )٤(

 ملسمو )581٠( يراخبلا هاور] «يئاسن نيب اهتققشف . ههجو يف بضغلا
 .[(۲۰۷۲و ۲۰۷۱)



 هلاعتسا يأ (هريثكو بهذلا لیلقو)

 ًاریرح يأ ((سيربإ بوثلا ضعب تعب ناك اذإو ‹ ءاوس ميرحتلا یئ)

 رخآلا (هضعبو)

 ثم (ًاناتك وأ ًانطق)

 لاجرلل (زاج)

 مسيربإلا ريغ ناك نإف . هريغ ىلع ''' (ًابلاغ مسيربإلا نكي مل ام ء هسبل)

 . لح ًابلاغ

 . "”حصألا يف ايوتسا نإ اذكو

 ةنبل اه ةيناورسك ةبج تجرخأ اغ ءامسأ نأ : (۲۰۹۹) ملسم حيحص يف (۱)
 ىتح ةشئاع دنع تناك هذه » : تلاقف جابيدلاب نيفوفكم اهيجرفو ءجابید

 یضرملل اهلسغن نحنف « اهسبلي ءب يبنلا ناكو « اهتضبق تضبق املف «تضبُف
 . ثيدح نم ءزج وهو . ( اہ ىفشتسي

 ةبحجلاو بوثلا نأ « هريغو يعفاشلا دنع مكحلا اذكهو) : هللا هر يوونلا لاق
 عبرأ ىلع دزي م ام زاج ریرح اب فرطلا فوفكم ناك اذإ « اهوحنو ةماعلاو

 حيحص حرش] . (اذه دعب روكذملا فشخ رمع ثيدحل مارح وهف داز ناف «عباصأ

 . [(۲۳۷و )٥/ ۲٣٦ ملسم

 نب رمع نأ ةلفغ نب ديوس نع )۲۰٦۹( ملسم هاور ام وه هش رمع ثيدحو

 عضوم الا ریرح ا سبل نع و هللا يبن ىهن» : لاقف ةيباجلاب بطخ ثا باطخلا
 . «عبرأ وأ ثالث وأ نيعبصإ

 هاور] «ریرطاب تمصملا بوثلا نع ةي يبنلا ىهن ان : دشت سابع نبا ثیدحل (۲)
 . [(۳۱۰/۱) ءاورإلا يف ينابلألا ححصو (۳۱۳ /۱) دمحأ



 لصف

 هنفدو هيلع ةالصلاو هنیفکتو هلسغ نم تیلاب قلعتی ايف

 ةيافكلا ضرف قیرط ىلع (مزلیو)

 دیهشلاو مرحلا ريغ ملسلا (تیلا يف)

 لاحب ملعی مل ناف (هنفدو ء هيلع ةالصلاو هنیفکتو « هلسغ : ءایشآ ةعبرآ)

 . رکذ ام هيلع نيعت دحاو الا تیلا

 . ًايمذ وأ ناك ًايبرح مارح هيلع ةالصلاف رفاکلا تیلا امأو

 يبرحلا نود هنفدو يّمذلا نيفكت بجيو . نیتلاح ا يف هلسغ زوجيو

 ٩۲۳ . ةمرحملا هجو الو هسأر رتسي الف نفك اذإ مرحلا امأو "۳ .دترلاو

 اوناک وأ ء رافكلا نم ةبارق هل نكي مل ناف ء رافكلا هؤايلوأ رفاكلا لسغب ىلوألا (۱)
 هلسغ نيملسملا نم هبيرق ريغلو ملسملا هبيرقل زاج « هلسغ نم مهقح اوكرتو

 نيناوقلا رظناو )١55/50( يوونلل بذهلا حرش عومجملا] . هنفدو هنيفكتو
 : لاق كعئؤخ يلع نع (۲۰۰) يئاسنلا ننس ينو . [(۷۸) يزُج نبال ةيهقفلا
 راوف بهذا » : لاق ؟ هيراوي نمف تام لاضلا خیشلا كمع نإ : 135 يبنلل تلق

 اعدو تلستغاف ينرمأف تئج تئج مث ء هتيراوف « ينيتأت یتح ًاثدح َنئدحت الو « كابأ

 [ينابلألا هححصو] . هظفحأ مل ًءاعد ركذو «يل

 الو ء بیطب ہوّسمت الو « هيبوث يف هونفک» : مرحم وهو تام يذلا يف و هلوقل (۲)

 يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج] . (ًايبلم ةمايقلا موي ثعبُي هنإف ء هسأر اورمخت

 .[(1۲۰) ملسمو (۱۸۱)



 : امهدحأ ((هیلع لصٌ الو نالسغب ال نانثاو)

 . هببسب رافکلا لاتق يف تام نم وهو "۳ (نیکرشلا ةكرعم يف دیهشلا)

 هتباد نع طقس وأ هيلإ هحالس داع وأ ء طخ ملسم وأ ًاقلطم رفاک هلتق ءاوس

 عطقي "۳ ۸ هيف ةحارجب لاتقلا ءاضقنا دعب تام ناف . رهظألا يف كلذ وحنو

 يف تام وأ . " ةاغبلا لاتق يف تام ول اذكو . رهظألا يف ديهش ريغف اهنم هتومب

 . لاتقلا ببسب ال رافكلا لاتق

 . «مهيلع لصُی لو ء مهتامدب اونفُدو اولَّسْعُي مل دُحأ ءادهش نأ تن سنأ نع (۱)
 ۱۳۶۳) يراخبلا حيحص رظناو ينابلألا هنسحو (۳۱۳۵) دواد وبأ هاور]

 . فشخ رباج نع (۱۳۶۷و

 هاور ام « هتلدآ نمو ء ديهشلا ىلع لصُي هنأ ىلإ هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا بهذو
 : لاق مث « هعبتاو هب نمآف اي يبنلا ىلإ ءاج بارعألا نم ًالجر نأ ١ : يئاسنلا

 مث ًاليلق اوئبلف : هيفو « ثیدح ا .. ٠. هياحصأ ضعي, هب یصواف ٠ كعم رجامأ

 هنفک مث . .. « مهس هباصآ دق لمحت لكك يبنلا هب يتأف « ودعلا لاتق يف اوضه

 هححصو (۱۹۵۳) یئاسنلا هاور] . «هیلع لصف همذق مث هنّبج يف و يبنلا

 . [ينابلألا
 راثآلا ءيجمل « اهكرتو مهيلع ةالصلا نيب ريخ هنأ باوصلاو) : هللا همحر ميقلا نبا لاق

 قیلألا يهو ء دمحأ مامإلا نع تاياورلا ىدحإ اذهو « نيرمألا نم دحاو لکب
 ليعامسإ .د قيقحت ١515( /۳) ميقلا نبال ننسلا بیذہت] . هبهذمو هلوصأب

 . [ابحرم

 ء لدعلا لهأ نم ًالجر ةاغبلا تلتق اذإ) (5617/0) عومجلا يف يوونلا لاق (۳)
 : ةفینح وبآ لاقو . كلام لاق هبو « هيلع ةالصلاو هلسغ بجي هنأ اندنع ٌحصألاف

 : (نيبهذملاك ناتیاور دمحأ نعو « هيلع لصي الو لشي ال



 ناف (اخراص) ۲" هتوص عفری ۸ يأ (لهتسی مل يذلا طقسلا) يناثلا (و)

 ۲ . ريبكلاك همکحف یکی وأ ًاخراص لهتسا

 . طوقسلا نم ذوخأم همامت لبق لزانلا دلولا : نیسلا ثیلثتب طقسلاو

 . كلذ نم رثكأ وأ اسم وأ ًاثالث (ًارتو تیم ا لسغیو)

 الو ‹ ثري الو ء هيلع ىلصُي ال لفطلا ١ : لاق ايب يبنلا نع قہ رباج نع (۱)
 لاق . [ينابلألا هححصو (77١١؟) يذمرتلا هاور] . «لهتسب ىتح .ثروپ

 یتح لفطلا ىلع لصي ال : اولاق « اذه ىلإ ملعلا لهآ ضعب بهذ دقو) : يذمرتلا

 ىلإ هللا همحر دمحآ مامالا بهذو . (يعفاشلاو يروثلا نايفس لوق وهو « لهتسي

 نب ةريغملا ىور امل « هيلع يلصو لسغ رهشأ ةعبرأ هيلع ىتأ اذإ طقسلا ن

 ةرفغملاب هيدلاول یعدیو هيلع ىلصي طقسلاو» : لاق اي يبنلا نأ ينعش ةبعش

 . [ينابلألا هححصو ۰ ) دواد وبأ هاور] «ةمحرلاو

 . تيم وهف تجرخ مث حور هيف ناك نمو « هيف حورلا خفن ليلدب ملسم تیم هنألو

 نيريس نبا لاق هبو دن رمع نبا بهذم ًاضيأ وهو . [(۲۲ /۲) یناکلا : رظنا]

 يعفاشلا بهذم وهو . [(14 /5) دواد يبأ ننس حرش دوبعلا نوع] بيسملا نباو

 .[(۲۵0 /۵) يوونلل عومجملا] ميدقلا يف
 نب ةريغملا ثيدحب هللا همحر يوونلا لدتسا دقو « هللا هحر ىعفاشلا بهذم اذه (۲)

 .اهنم ءاش ثيح یشام او ء ةزانجلا فلخ بكارلا» : لاق يي يبنلا نأ وج ةبعش
 . [حيحص نسح لاقو (۰ ۳۱) يذمرتلا هاور] «هیلع یلصی لفطلاو

 .ًارهش رشع ةينامث نبا وهو تام امل ميهاربإ هنبا ىلع لصي م يب يبنلا نأ تبث دق نکل
 .[(۳۱۸۷) دواد يبا ننس : رظنا]

 يور هنأ ثيدحلا توبث يف جدخي ال هنأ ملعاو) : ہللا همحر ينابلألا ثدحملا لاق

 « قرط نم ءاج نإو « هنع حصي مل كلذ نال < ميهاربإ هنبا ىلع ىلص هنأ لک هنع

 زئانجلا ماكحأ] . (ديدشلا فعضلاب امإو «لاسرإلاب اما « ةلولعم اهلك يهف
(۱۰)]. 

 . بوجولا ىلع ال بابحتسالا ىلع «هیلع ىلصي لفطلاو» : ةا هلوق لمحیف

 سس"

1 



 ةلسخلا يف لساغلا نيعتسي نأ ّنسي يأ (ردس هلسغ لوآ یف نوکیو)

 . يمطخ وأ ردسب تیلا تالسغ نم ىلوألا

 مرحملا ريغ تیم ا لس رخآ يف يأ (هرخآ یف) نوکی (و)

 ليلق (ءيش)

 ميمعت تيملا لسغ لقأ نأ ملعاو . ءالا ريغي ال ثيحب ''' (روفاک نم)

 . تاطوسبملا يف روكذمف هلمكأ امأو . ةدحاو ةرم ءام اب هندب

 ال وأ ناك ًاغلاب ىثنأ وأ ناك ًاركذ تيملا (نفكيو)

 ًاضرعو ًالوط ةيواستم فئافل اهلك نوكت (و ہ ضيب باوثأ ةئالث یف)

 ندبلا عيمج اهنم ةدحاو لك ذخأت

 ةثالثلا يهف ةسمح يف ركذلا نفك نإو] (ةمامع الو صيمق اهيف سیل)

 صيمقو رامخو رازإ : يهف ةسخ يف ةأرملا وأ "۳ [ةماعو صیمقو ةروكذملا

 ©« ردسو و ءا ناو: نار نا كلذ نم تا وأ اخ وأ اد رت

 انغرف املف « يننذآف ٌنتغرف اذإف « روفاك نم ًائيش وأ ًاروفاك ةرخآلا يف نلعجاو

 فو . )١104([ يراخبلا هاور] . ( هب اهنرعشأ ۱ : لاقف هوقح انيلإ ىقلأف « هاّنذآ

 وأ اس وأ ًاثالث» : انك ةصفح ثيدح نم (۱۲۵) يراخبلا دنع ةياور

 مأ تلاق « هيفو . (اھنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب نأدبا» : اضيأ هيفو «اعبس

 . (اھفلخ اهانيقلأو» : (1؟5) ةياور ىفو . «نورق ةثالث اهانطشمو» : ةيطع

 . عوبطملا حرشلا نم هانتبثأو  طوطخلا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)



 يف حصألا ىلع تیلا ةروع رتسی دحاو بوث نفکلا لقأو .''' ناتفافلو

 نوکیو « هتثونأو تيملا ةروكذب هردق فلتخو . " بذهلا حرشو ةضورل

 . هتايح يف صخشلا هسبلي ام سنج نم نفکلا

 هيلع يلص اذ| تیلا يأ (هیلع ربکیو)

 الث يف نمک اگ هللا لوسر نأ :٩ اطنخ ةشئاع نع (1154) يراخبلا ىور )١(

 اق . «ةمامع الو صيمق نهيف سيل « فسرك نم ِةيلوحّس ضیب ةيناي باوثأ
 کز هللا نأ بس ول (۱5۲ /۳) حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا

 . (لضفألا الإ هيبنل راتخيل
 يف لجرلا نفكي : يروثلا نايفس لاق) : (و يبنلا نفك يف ءاج ام باب) يذمرتلا لاق

 یزجمو . فئافل ثالث يف تئش ناو « نيتفافلو صيمق يف تعش نإ : باوثأ ةثالث

 ّبحأ اهدجو نمل ةث ةثالثلاو « نايزجي نابوثلاو « نيبوث اودجي مل نإ دحاو بوث

 ةسمخ يف ةأرملا نفكت : اولاقو « قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو <

 تحت نیکرولاو نيذخفلا ام دشي ةسماخلا ةقرخلا) : نسحلا لاق : يراخبلا لاق

 .(عردلا

 ةسمخ یف نفکت ة أرملا نأ مالكلا لوآ نأ ىلع لدي اذه) : (۱۵۹/۳) رجح نبا لاق

 نب ميهاربإ قيرط نم يقزوجلا ىورو . هوحن ةبيش يبأ نبا هلصو دقو « باوثأ
 ةسم يف اهانفكف » : تلاق ةيطع مآ نع ةصفح نع ماشه نع ديهشلا نب بيبح
 نسح ا لوقو . دانسإلا ةحيحص ةدايزلا هذهو « ىحلا رمخي اك اهانرخو « باوثأ
 ها . (رفز هب لاق ةسماخلا ةقرخلا يف

 يراخبلا لدتسا دقو . (۱۹۲ - ۱۹۱ /۰) يروتلل بذهلا حرش عومجلا رظنا (۲)

 فوج ريمع نب بعصم ناب هريغ دجوي مل اذإ بوث يف نفکلا زاوج ىلع هللا همحر
 :رظنا] . هسأر ادب هالجر يطع ناو « هالجر تدب هسأر يطع نإ ٍةدرُب يف نفك

 . )۱۲۷١([ يراخبلا حيحص



 ول نکل لطبت مل اسخ ربک ولو 'مارحإلا ةريبكتب (تاریبکت عبرأ)

 ۷ . هعم ملسی هرظتنی وأ مسی لب هعباتي مل همامإ سُخ
 ةریبکتلا (دعب ةحتافلا) يلصملا (آرقي)

 . ىلوألا ريغ دعب اهتءارق زوجیو '' (ىلوألا)

 يشاجنلا یعن 3 هللا لوسر نأ »۰ عج ةريره يبأ نع (۱۳۳۳) يراخبلا یور )١(

 عبرآ هيلع کو مهب فصف « ىلصملا ىلإ مهب جرخو « هيف تام يذلا مويلا يف

 .( تاريبكت

 . حيحص نسح : لاقو ۰ ۱۲۳) يذمرتلا ىور دقف « اسم ريبكتلا تبث (۲)

 ىلع رکی مقر نب ديز ناك : لاق ليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « ينابلالا هححصو

 ناك » : لاقف ؟ كلذ نع هانلأسف « اسمح ةزانج ىلع رک هنإو « ًاعبرأ انزئانج

 . « اهريكي هلي هللا لوسر

 اوأر « يب يبنلا باحصأ نم ء اذه ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو ) : يذمرتلا لاق

 اس ةزانجلا ىلع مامإلا رک اذإ : قاحساو دمحأ لاقو « اس ةزانجلا ىلع ريبكتلا

 . ( مامإلا عبتي هنإف

 «ةزانج ىلع دیش سابع نبا فلخ تیّلص : لاق فوع نب ہللا دبع نب ةحلط نع (۳)
 . )۱۳٣١([ يراخبلا هاور] «ةّنس اهنآ اوملعتل» : لاقو « باتكلا ةحتافب أرقف

 عم ةيناثلا يف زوجتو ‹ لضفأ ىلوألا يف اهنوكو « بجاو ةيعفاشلا نع ةحتافلا لصأ )٤(
 .[(۲۳۳ /5) عومجملا : رظنا] . اهنم ىلوألا ءالخإ

 ىلع ةالصلا يف ةنسلا» : لاق كعنهخ ةمامأ يبأ نعف « ىلوألا يف ةحتافلا أرقي نأ ةنسلاو

 دنع ميلستلاو ء ًاثالث رّبكي مث « ةتفاخم نآرقلا ٌمَأب ىلوألا ةريبكتلا يف أرقي نأ ةزانجلا
 . [ينابلألا هححصو (۱۹۸۹) یئاسنلا هاور] «ةرخآلا

 : لاق فوع نب هللا دبع نب ةحلط ثيدحل « ةروسب ةحتافلا دعب أرقي نأ زوجيو : ةلأسم
 باتكلا ةحتافب أرقي هتعمسف « ةزانج ىلع دین سابع نبا فلخ تیلص»
 بهذم وهو . [ینابلالا هححصو (۱۹۸۷) یئاسنلا هاور ثيدحلا] . «...ةروسو

 . [(77 4 /۵) عومجلا : رظنا] « ةيعفاشلا



 ةريبكتلا (دعب 335 يبنلا ىلع یلصیو)

 ر لع لص مه: هيلع ةالصلا وار "نیت

 . هل رفغا مهللا : تيملل ءاعدلا لقأو "" (ةثلاثلا دعب تیملل وعدیو)

 ومو نالا خسن ضعب يف فنصملا لوق يف روكذم هلمكأو

 ايندلا حور نم جرخ « كدبع نباو كدبع اذه نإ مهللا : لوقيف)

 ال نأ دهشي ناك ء هيقال وه امو  ربقلا ةملظ ىلإ ء اهیف هئابحأو هبوبحمو اهتعسو

 هب ملعأ تنأو  كلوسرو كدبع ًادمحم نأو : كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هل

 تنأو كتمر ىلإ ًاريقف حبصأو « هب لوزنم ريخ تنأو كب لزن هنإ مهللا اتم

 دزف ًانسح ناك نإ مهللا ء هل ءاعفش ء كيلإ نيبغار كانثج دقو « هباذع نع ينغ

 هقو ء كاضر كتمرب هقلو ء هنع زواجتو هل رفغاف ًائيسم ناك نو « هناسحإ يف

 ركي نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ةنّسلا نأ» : يعفاشلا دنع شو ةمامأ يبأ ثيدحل (۱)

 ىلع يلصي مث « هسفن ين ارس ىلوألا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحتافب أرقي مث « مامإلا

 ٤٤٢([. -۲۳۹/۱) مالا يف يعفاشلا هجرخآ] ثيدحلا « .... يب يبنلا

 ىلع ةالصلا باحصألا ريهامجو فنصلا لاق) : (۲۳۰/۵) عومجلا يف يوونلا لاق

 . (ةيناثلا ة ةريبكتلا بقع نوكت نأ اهطرشو ء هب الإ حصت ال < اهیف ضرف و يبنلا

 )١( عومجملا] بجت اهنأ یلازغلا نع يوونلا یکحو )5/ ۲۲۳۹ .

 . ءاعدلا يف اودهتجاو لع اولص» : لاق يئ يبنلا نأ (۱۳۹۲) يئاسنلا ننس ينو

 . ينابلألا هححصو «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوقو

 ال ءاهيف بجاو وهو <« ةثلاثلا ة ةريبكتلا ءاعدلا اذه لحمو) : ہللا همحر يوونلا لاق (۳)

 . [(۲۳۱/۵) عومجملا] . (فالخ الب اهريغ يف ئرجي



 كتم رب هقلو «هيبنج نع ضرألا فاجو ء ہربق يف هل حسفأو « هباذعو ربقلا ةنتف

 " . نيمحارلا محرآ اي كتنج ىلإ ًانمآ هثعبت یتح كباذع نم نمألا

 هلو انل رفغاو « هدعب انتفت الو هرجآ انمرحت ال مهللا : ةعبارلا يف لوقيو

 يلصملا (ملسیو

 يف ةزانجلا ريغ ةالصلا يف مالسلاک انه مالسلاو (ةعبارلا) ةريبكتلا (دعب)

 ۳ لا ےہ ۰ 7 ۹٦٢
 "7 . هتاکربو هللا ةمحر : ةدايز انه بحتسی نکلو !هددعتو هتيفيك

 : لاق بعشخ كلام نب فوع نع : اهنم « ةنسلا يف ةروثأملا ةيعدألا ةءارق ىلوألاو (۱)

 هل رفغا مهللا » : لوقی وهو هئاعد نم تظفحف ةزانج ىلع او هللا لوسر یلص

 جلئلاو ءالاب هلسغاو ء هَلَحْذُم عّسوو ء هلر مرکأو ء هنع فعاو هفاعو همحراو

 هلدبآو 3 ستدلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطخلا نم هقنو < درلاو

 ةنحجلا هلخدأو ء هجوز نم ًاريخ ًاجوزو ء هلهآ نم ًاريخ ًالهأو ء هراد نم ًاريخ ًاراد

 كلذ انآ نوكأ نأ تينمت ىتح : لاق .« رانلا باذع نم وأ رقلا باذع نم هذعأو

 .[(41۳) ملسم ہاور] . تیلا

 انبئاغو اندهاشو « انتیمو انیخ رفغا مهللا» : (۱۰۲) يذمرتلا هاور ام : اهنمو

 نمو « مالسالا ىلع هيحأف انم هتیبحآ نم مهللا ءاناثنأو انرکذو انریبکو انریغصو

 . [ينابلألا هححصو] . « نامیالا ىلع هفوتف اًنم هتیفوت

 . هددعو : عوبطلا حرشلا يف (۲)

 نهکرت نهلعفي ی ہللا لوسر ناك لالخ ثالث» : لاق شوخ دوعسم نبا نع (۳)
 يقهيبلا هاور] «ةالصلا يف میلستلا لثم ةزانجلا ىلع میلستلا نهادحإ ۰ سانلا
 عرشی) : (۲۰/۵) لاقو . [ديج هدانسإ : (۲۳۹/۵) عومجلا يف يوونلا لاقو

 . (تاولصلا رثاس يف عرشی ام انه مالسلا يف

 3 هللا لوسر نأ» : هتشج ةريره يبأ ثيدحل ء ةدحاو ةميلست ىلع راصتقالا زوجيو

 ينطقرادلا هاور] (ةدحاو ةميلست ملسو « ًاعبرآ اهیلع ربكف  ةزانج ىلع لص

 . )١77([ زئانجلا ماکحآ يف ينابلألا هنسحو



 اهمضو ماللا حتفب دحللاو (ةلبقلا لبقتسم دحل یئ) تيملا (نفدیو)

 تیلا عسي ام ردق ةلبقلا ةهج نم ربقلا بناج لفسأ يف رفحي ام : ءاحلا نوکسو

 ۲ . ضرألا تبلص نإ ّقشلا يف نفدلا نم لضفأ دحللا يف نفدلاو . هرتسیو

 فقسیو ایهنیب تیم ا عضویو هابناج ینبیو رهنلاک ربقلا طسو رفحي نأ قشلاو

 دعب خسنلا ضعب يفو ربقلا رخؤم دنع تیم لا عضویو هوحنو نبلب ایهیلع

 : يهو ةدايز ةلبقلا لبقتسم

 فنعب ال (قفرب) ًالس يأ (هسأر لبق نم لسیو)

 و ةا هللا لوسر ةّلم ىلعو ؛ هللا مسب : هدحلي يذلا لوقيو)

 هححصو (۳۲۰۸) دواد وبآ هاور] «انريغل قشلاو « انل دحللا» : ال هلوقل (۱)

 « دحللا ةيلضفأ ىلع لیلد هیف) : يدابآ میظعلا قحلا سمش ةمالعلا لاق [ينابلألا
 ةبتكم (۱۰۵/۵) دواد يأ ننس حرش دوبعلا نوع) و نع يه هيف سیلو

 . [ ضایرلا فراعملا

 رخآو دحلي لجر ةنيدلاب ناك هيب يبنلا يفوت ال » : لاق كعنهخ كلام نب سنآ نعو
 لسرأف ۰ هانکرت قبس ابهیأف « اهيلإ ثعبنو انبر ریختسن : اولاقف « حّرضُي
 (۱۵۵۰۱۷) هجام نبا هاور] (ةي یبنلل اودحلف « دحللا بحاص قبسف «اهیلا

 . ربقلا طسو يف شی يأ : -حّرضي ناك ىنعمو

 ةحلط ابأ نأو « حّرضي ناك حارجلا نب ةديبع ابأ نأ :J : (۱۱۲۸) هجام نبا ننس يفو

 الإ نوکی ال وهو« ةديبع وبأ هلعفي ناك امل هنع ًايهنم قشلا ناك ولو) ؛دحلی ناك

 مسب» : ةرم لاق < قلا تيما ليم اذإ ناك كك يبنلا نأ ت رمع نیا ثیدح (۷)

 -ةنس ىلعو هللابو هللا مسب » : ةرم لاقو ( هللا لوسر ةّلم ىلعو هللابو ہللا

۲۰ 



 ىلع ةلبقلا لبقتسم عاجطضالا نوکیو (ةطسبو ةماق قّمعُي نأ دعب ربقلا يف

 ۓ

 ) متسی الو (ربقلا حطسیو)

 . [ینابلالا هححصو ٠١( 57) يذمرتلا ہاور] «هّلا لوسر>

 :تلقف فن ةشئاع ىلع تلخد) : لاق نسخ ركب يأ نب دمحم نب مساقلا ثيدحل (۱)
 ةثالث نع يل تفشكف « دشت هيبحاصو و هللا لوسر ربق نع يل يفشكا « ها اي

 دواد وبأ هاور] (ءارمحلا ةصرعلا ءاحطبب ةحوطبم ةئطال الو ةفرشم ال « روبق

 ورمع هتلع نإ) : لاقو (۱۹7) زئانجلا ماکحآ يف ينابلألا هفعضو (۳۲۲۰)

 ةتبلا دحأ هقثوي لو « بيرقتلا يف ظفاحلا لاق اك روتسم وهو « یناه نب نامثع نبا
 « ثيدحلا اذه ضراع دقو . (فورعلا هلهاست نم هثيدحل مكاحلا حيحصتف
 . « اتسم اپ يبنلا ربق ىأر هنأ ١ (۱۳۹۰) يراخبلا دنع راّعلا نايفس ثيدح

 « لكلا زاوج ىلع قافتالا دعب حيطستلاو مينستلا نم لضفألا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 مساقلا ةیاورب اولدتساو « لضفأ حیطستلا نأ ىلإ هباحصآ ضعبو يعفاشلا بهذف
 « يقهيبلا لاق امك هيف ةجح ال راّتلا نایفس لوقو : اولاق ء اهقفاو امو دمحم نبا

 ام مث ًاحطسم رمألا لوأ يف ناك لب « ًانسم لوألا يف نكي م يب هربق نأ لامتحال
 دبع نب ديلولا لبق نم ةنيدملا ىلع زيزعلا دبع نب رمع ةرامإ يف ربقلا رادج ينب
 . ةعفترم اهورّيص كللا

 نيسح يضاقلا یعذاو « ةيعفاشلا نم ريثكو ينزملاو دمحأو كلامو ةفینح وبأ بهذو

 ءاملعلا رثكأ نع ضايع یضاقلا هلقنو « هيلع يعفاشلا باحصأ قافتا
 . [(4"17 /6) دويعملا نوع :رظنا] . راّتلا نايفس لوقب اوكسمتو « لضفأ مینستلا

 ءاحطبب ةحوطبم» : هلوق نأب  هفعض عم دمحم نب مساقلا ثيدح نع باجيو

 ةياهنلا يف لاق « ةريغصلا ىصحلا یهو « ءاحطبلا اهيف ىقلأ هانعم «ءارمحلا ةصرعلا
 یصح ا وهو ء ءاحطبلا هيف يقلأ يأ) : )۱۳٣/١( يرزجلا نبال ثيدحلا بيرغ يف
 . (ريغصلا



 وهو صج اب هصيصجت هرکی يأ ("”صصخج الو « هيلع ینبی الو)

 . سبجلاب ةامسملا ةرونلا

 هدعبو تولا لبق هيلع ءاکیلا روج يأ (تيملا ىلع ءاكبلاب سأب الو)

 صصجم نأ لپ هللا لوسر یب» : لاق ضخ رباج نع (۹۷۰) ملسم هاور ام )١(

 . «هیلع ینبی نأو « هيلع دعقی نآو « رقلا

 يعفاشلا هيلع صن امک ربش ردق ضرالا نع ربقلا عفرب اینو « قباسلا ثیدحلل (۲)
 اذإ ربقلا ةيوستب و يبنلا رمآ دقو . )۲۹٦/٥([ يوونلل عومجلا] . هللا همحر

 :تعاؤح بلاط يبأ نب يلع يل لاق : لاق يدسألا جايا بأ نعف « كلذ نم رثكأ عفر
 الو  هتسمط الإ ًالاثمت عدت ال نآ» : كَ هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ

 . «هتیوس الإ ًافرشم ارىق

 : لئاسم
 دوهيلا ىلع هللا ةنعل» : ايب يبنلا لوقل « دجسم ربقلا ىلع ىنبي نأ زوجي ال - ١

 يراخبلا هاور] . اوعنص ام لثم رذحي (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 لعبت ىتح قول مّظعُي نأ هركأو) : هللا همحر يعفاشلا لاق . [(۳1 ۰ ۳0)

 ۲6۳4 /۳) ملسم حرش] (سانلا نم هدعب نم یلعو هيلع ةنتفلا ةفاخ ًادجسم هربق
 لاق : لاق فشخ ةريره يبأ نعف « هيلع ءاکتالاو ربقلا ىلع سولجلا زوجي الو - ۲

 هدلج ىلإ صلختف هبایث قرحتف ةرج ىلع مکدحآ سلجي نأل» : و هللا لوسر

 .[(۹۷۱) ملسم هاور] . «رق ىلع سلجم نأ نم رخ
 دئرم يبأ نع (۹۷۲) ملسم حیحص يفف ٠ « ربقلا ىلإ ةالصلا نع لی يبنلا یہنو - ۳

 اوسلجم الو روبقلا ىل | اولصت الا : لک هللا لوسر لاق : لاق ينعش يونغلا

 ےرش) يق لإ ةالصلا نع یھٹلاب حيوصت هيف) : هللا هحر يوونلا لا .«اهیلع

 . [ةيرصعلا ةبتكملا (3 ٣ /۳) ملسم

 ضط رمع نبا ىأر دقو « هباش امو ةميخ وأ ةَ ربقلا ىلع لعُ نأ زوجي الو - ٤

 هَلظُي (نإف ء مالغ اي هعزنا) : لاقف « ركب يبأ نب نمحرلا دبع ربق ىلع ًاطاطسف

 ىلع ديرجلا باب) ء زئانجلا باتك يف مزجلا ةغيصب ًاقيلعت يراخبلا هاور] (هلمع

 . [(ربقلا



 ءاکبلا نوکیو ىلوأ هکرتو

 بدنلاب توص عفر يأ (حون ريغ نم)

 خسنلا ضعب ينو بوث (قش الو)

 . صیمقلا قوط : بيجلاو بوث لدب ''' (بيج)

 الإ مهاثنآو مهرکذ مهرببکو مهريغص تیلا يأ "۳(هلهآ یزعیو)

 . هدعبو نفدلا لبق ةنس ةيزعتلاو . اهمرحم الا اهيزعي الف ةباشلا

 ناف نیرضاح یزعلاو يزعلا ناك نإ يأ (هنفد) دعب (نم مايأ ةثالث ىلإ)

 نمل ةيلستلا : ةغل ةيزعتلاو . هروضح ىلإ ةيزعتلا تدتما ًابئاغ امهدحأ ناك

 قشو « دودخلا مطل نم انم سيل» : ايب يبنلا لاق : لاق كعئهخ دوعسم نبا نع (۱)
 .[(7١؟595) يراخبلا هاور] .«ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويجلا

 : نعل رمع لاقو : يراخبلا لاق « مّرحم لعف وأ توص هبحصي مل ام ءاكبلاب سأب الو
 ىلع بارتلا : عقنلاو : لاق . . ةقلقل وأ عقن نكي م ام ناییلس يبأ ىلع نیکبی نهعد

 ام باب) « زئانجلا باتك يف ًاقيلعت يراخبلا هاور] . توصلا : ةقلقللاو . سأرلا
 يرابلا حتف] هتفج ديلولا نب دلاخ : نامیلس وبأو .[(تیلا ىلع ةحاينلا نم هرکی

 )۳/ ۱٩۲([.

 هللا هاسک ةبيصم يف هاخآ یزع نما : لاق اَب يبنلا نع فشخ كلام نب سنأ نع (۲)

 . (طبغُي» : لاق ؟ ريح ام « هللا لوسر اي : لیق «ةمايقلا موي اهب ربحي ءارضخ َةَلُخ

 زئانحل ا ماکحآ ف ینابلالا هححصو (۳۹۷ /۷) دادغب خيرات يف بيطخلا هجرخأ]

 . [ةبيش يأ نبا دنع دهاش هلو )٠١(
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 (۷ ةيصملا رجب باصمللو ةرفغلاب تیملل ءاعدلاو

 ۲. یتولا ةرثکو ضرألا قیضک (ةجاح الا ربق يف نانثا نفدي الو)

 )٩۲۳( ملسمو (۱۲۸4) يراخبلا هاور ام « تیملل ءاعدلا نم ةنسلا يف درو عو (۱)
 «انّتأف « ضبق يل نبا نإ : هيلإ ك يبنلا ةنبا تلسرأ :لاق دشت ديز نب ةماسأ نع
 لجاب هدنع لکو ء ىطعأ ام هلو ذخأ ام هلل نإ » : لوقيو مالسلا ئرقي لسرأف

 دعس هعمو ماقف ؛ . اهتيتأيل هيلع مسقت هيلإ تلسرأف « بستحتلو ربصتلف ىّمسم

 ىلإ ,عفّرف ؛ لاجرو تباث نب ديزو بعك نب يبأو لبج نب ذاعمو ةدابع نبا

 - رش اهنأك : لاق هنأ هتبسح : لاق - عقعقتت ٌهّسفنو يبصلا يي هللا لوسر

 ہللا اهلعج ةمحر هذه » : لاقف ؟ اذه ام هللا لوسر اي : دعس لاقف « هانيع تضافف

 .« ءامحرلا هدابع نم ہللا محري |منإو هدابع بولق يف

 ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي ناك ةي هللا لوسر نأ : دیتنم هللا دبع نب رباج نع (۲)
 ىلإ هل ريشأ اذإف « ؟ نآرقلل ًاذخأ رثكأ مهي 2 » : لوقی مث  ٍدحاو بوث يف دخآ
 : مهئامدب مھتفدب رمأو « « ءالؤه ىلع دیهش انأ » لاقو « دحللا يف همّدق امهدحأ
 . [(۱۳۷) يراخبلا هاور] . « مِهلَّسْعُي لو مهیلع لصی لو

 ۱ : ماعطلا لوانتو « ةيزعتلا ىلع عاتجالا مکح : ةلأسم

 عامتجالا یرن انك» : لاق فش يلجبلا ہللا دبع نب ريرج نع )١117( هجام نبا ىور
 . ينابلألا هححصو «ةحاينلا ع نم ماعطلا ة ةعنصو  تیلملا لهآ لا

 ٠ فصلاو يعفاشلا صنف ةيزعتلل سولخا امأو) هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 نع نورخآو ء قيلعتلا يف دماح وب أ خيشلا هلقنو « هتهارك ىلع باحصألا رئاسو
 مهدصقيف تيب يف تيملا لهأ عمتجي نأ ء اھ سولجلاب ينعي : اولاق  يعفاشلا صن
 مھفداص نمف « مهجئاوح يف اوفرصنی نأ يغبني لب : اولاق ةيزعتلا دارأ نم

 « يلماحملا هب حرص اه سولجلا ةهارك يف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف الو همها

 : مالا يف يعفاشلا لاق ء مالا يف دوجوم وهو « ہللا همحر يعفاشلا صن نع هلقنو

 فلکیو نزحلا ددجي كلذ ناف « ءاکب مل نكي مل ناو ء ةعامجلا يهو « متآملا هركأو

 )٥/ ۳۰٣([. يوونلل بذهملا حرش عومجملا] . (ةنؤملا



 سقز

 جا يريد نچ

 بيوور»» نمد كو
 ةاكزلا ماکحا باتك

 0 ١
 . ءانلا : ةغل يهو

 . ةصوصخم ةفئاطل فرصي صوصخ

 ىلوأ ناك معنلاب ربع ولو (یشاولا : يهو ءايشأ ةسمخ يف ةاكزلا بجت)

 . صخألا يف انه مالکلاو یشاولا نم صخأ اہنال

 . ةضفلاو بهذلا اهم ديرأو (نامئألاو)

 . تاوقألا اهب ديرأو (عورزلاو)

 . مركلا ةرمثو لخنلا ةرمث اهب دیرآو (راشلاو)

 . الصفم ةسمخلا نم لك يتأيسو (ةراجتلا ضورعو)

 رقبلاو لبإلا : يهو اهنم سانجأ ةثالث يف ةاكزلا بجتف « یشاولا امأف)

 . ءاَيِظو منغ نم ًالثم دلوتلاو ''”قيقرلاو ليخلا يف بجت الف (منغلاو

 ےہ ےس ےس جس

 هک اَهَكَر نم حلفآ دق : لاعت لاق « ریھطتلا ینعمب يأتو « امن اذإ عرزلا اكز : لاقي (۱)

 . ٩[ : سمشلا]

 دواد وبآ هاور] «ةقرلا ةقدص اوتاهف ء قیقرلاو ليخلا نع توفع دق» : و هلوقل (۲)

 .[(6١ال5)
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 امأو ء يلصأ رفاک ىلع ةاكز الف (مالسالا "" ءایشآ ةتس اهیوجو طئارشو)

 الاو هيلع تبجو مالسالا ىلإ داع نإف « فوقوم هلام نأ حیحصلاف دترلا

 ۶۲ف

 يف ةاكزلا هيلع بجتف " ضّعبلا امأو « قيقر ىلع ةاكز الف (ةيرحلاو)
 .(© لا هضعبب هكلمي

 ال هضبق لبق ىرتشملاك « هيف ةاكز ال فيعضلا كلملاف يأ (ماتلا كلملاو)

 ديدجلا نکل « ميدقلا لوقلل ًاعبت فنصلا مالك هيضتقي امك « ةاكزلا هيف بجت

 ةخسنلل قفاوم وهو  طوطخلا نتملا نم اهانتبثأو « ءایشآ لدب لاصخ لصألا يف )١(
 . ةعوبطملا

 ء هللا هجر يعفاشلا صوصن عم انباحصأ قفت ةتا) : هللا همحر يوونلا مامالا لاق (۲)

 يف اهب بلاطی الف ء ًايمذ وأ ناك ًايبرح يلصألا رفاکلا ىلع ةاكزلا بجت ال هنأ ىلع

 ةاكز هيلع بجو ناف « دترملا امأو . رفكلا ةدم يف اهب بلاطي مل ملسأ ناو « هرفک
 طقست : ةفينح وبأ لاقو « باحصألا قافتاب اندنع ةدرلاب هنع طقست مل هتدر لبق

 . (ىلصألا رفاكلاك ريصي دترملا نأ هلصأ ىلع ًءانب

 مامإلا ححص دقو « ناقيرط هيف « ةاكز هيف هيلع بجت لهف ةدرلا نمز امأو : لاق
 عومجملا] . الف الإو تبجو مالسالا ىلإ داع ناف فوقوم هنأ ہللا همحر يوونلا

 )٢۳۲۸/٥[. بذهملا حرش
 . قيقر هضعبو رح هضعب نم : : ضّعمملا (9)

 يوونلا راتخاو « هبتك يف يلازغلا هب عطقو ء يوغبلاو « نیمرح ا مامإ لوق وهو (4)
 . نييقارعلا رثكأ عطق اذہو : لاق ء را هثزجب ضعبلا لام يف ةاكزلا باجيإ مدع
 .[(۳۲۷ /۵) عومجملا]



 (یوجولا

 . ةاكز الف اهنم لک صقن ولف (لوحلاو « باصنلاو)

 لوح ا مظعم ةیشا ا تفلع ناف « حابم ءالک يف يعرلا وهو (موسلاو)

 تبجو نیب ررض الب هنودب شيعت ًاردق لقأف هفصن تفلع ناو ء اهیف ةاكز الف

 . الف الإ و اهتاكز

 ال وأ اناک نیبورضم (ةضفلاو ۰ بهذلا : نائيشف « نامئألا امأو)

 . (هباصن يتأيسو

 نامثألا يأ (اهيف ةاكزلا بوجو طئارشو)

 (لوحلاو ء باصنلاو « ماتلا كلملاو ء ةيرحلاو « مالسالا : ءايشأ ةسمخ)

 . كلذ نایب يتأيسو

 ء سدعو « ريعشو ةطنح نم : تاتقملا اهب فنصملا دارأو (عورزلا امأو)

 . صحو « ةرذك ًارايتخا تاتقی ام اذكو ء زرأو

 هتبني يأ (هعرزي امم نوكي نأ : طئارش ةثالثب "'اهيف ةاكزلا بجت) ف

 هيلع ىضم یتح هضبقي ملف ًايوكز ًالام ىرتشا ول) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق (۱)
 مامتل روهمجلا عطق هبو « يرتشلا ىلع ةاكزلا بوجو بهذملاف « عئابلا دي يف لوح

 عومجملا] . (هفرصت عنمو خاسفنالل هضرعتو هفعضل ًاعطق بجت ال : ليقو « كللا

 .[(۳ ٣٣ /ہ)

 قفاوم وهو  طوطخلا نتلا نم اهانتبثآو « ةاکزلا اهیف بجتف : لصألا يف (۲)
 . ةعوبطلا ةخسنلل

۳۷ 



 . هيف ةاكز الف ءاوه وأ ءام لمحب وأ هسفنب تبن ناف (نويمدآلا)

 ال ام توقلاب جرخو « تاتقلا نایب ًابیرق قبسو (ارخدم ًاتوق نوکی نأو)

 . نومکلا وحن رازبالا نم تاتقی

 ضعب يفو (اهیلع رشق ال ۰ ""قسوآ ةسخ يهو ء ًاباصن نوکی نآو)
 . ًاباصن طاقساب قسوآ ةسمخ نوکی نأو نتلا خسن

 (مرکلا ةرمثو لخنلا ةرمث : اهنم نیئیش يف ةاكزلا بجتف ء رامثلا امآ) و

 .بیبزلاو رمتلا نيترمثلا نیتاہب دارم او

 راشلا يأ (اهیف ةاكزلا بوجو طئارشو)

 یفتنا یتمف (باصنلاو « ماتلا كللاو « ةيرحلاو « مالسالا : ءایشآ عبرآ)

 . بوجو الف كلذ نم طرش

 يف ةروکذلا طئارشلاب اهیف ةاكزلا بجتف ۰ ""ةراجتلا ضورع امآو)

 ٌبح الو رمت نم قاسوآ ةسمخ نود ايف سیل : و هلوقل « ًاعاص نوتس قسولاو (۱)
 .[(۹۷۹) ملسمو (۱4۵۹) يراخبلا هاور] «ةقدص

 : ةراجتلا ضورع ةاكز يف ءاهقفلا فلتخا (۲)

 اولدتساو « مان لام اهنآ رابتعاب ةاكزلا اهيف بجت هنأ ىلإ ماعلا لهأ روهمج بهذ : ًالوآ
 : ثيداحأب

 هدعن ام ةقدصلا جرخن نأ لَك يبنلا انرمأ» : لاق كعنهخ بدنج نب ةرمس نع ۱
 .[(۸۲۷) مقرب ءاورالا يف ينابلألا هفعضو دواد وبآ هاور] «عیبلل

 يل ام : تلقف « كلام ةاكز ذأ سامح اي) : لاقف فط رمع يب رم : لاق سام نع - ۲
 = يتطقرادلا هاور] . (اهتاکز ذأ مث ةميق اهموق : لاقف ء مدآو باعج الا لام

۳۸ 



 . [(۸۲۸) مقرب ءاورالا يف ينابلالا هفعضو « دیبع وبآو يقهيبلاو-

 ةاكزلا بج امناو « ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بوجو مدع ىلإ ةيرهاظلا بهذو : ًايناث

 . تالغتسلا هبشآ لوح ا هيلع لاح اذإ ةراجتلا ضورع نم دافتسملا لام ا يف

 :لي اب ةيرهاظلا لدتساو

 ىتح ةبحصتسم ةيلصألا ةءاربلاو «ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ال هنأ ١-
 . اهنع لقني ليلد موقي

 ثيدح امأف «ةجح اهب موقت ال ةفيعض روهمجلا اهب لدتسا يتلا ثيداحألا نأ ۲

 مهلك «هوبأو ناییلس نب بيبخو دعس نب رفعج هدنس يف «فيعضف فشخ ةرمس
 يف ظفاحلا لاقو ء( مكحب ضهني ال ملظم دانسإ اذه ) :يبهذلا لاقو . نولوهج
 . ( ةلاهج هدانسإ يف ) :ريبحلا صيخلتلا

 وهف . نازيملا يف یبهذلا لاق امک لوهج سام نب رمع وبأ هدنس ىفف :سامج ثیدح امآو

 ۱ . ةجح هب موقت ال فیعض ثیدح
 كلذ فلاخي نم لوآ :هّللا همحر ناخ نسح قیدص لاق دقف « عامجالا ءاعدا امأو ۔٣

 . )١/ ٤۷۸([ ةيدنلا ةضو رلا] . مالسالا قرف نم ةقرف مهو «ةيرهاظلا

 لام ا يف ةاكزلا بجوآ ىلاعت هللا نآل < «ملعلا لهآ روهمج هيلإ بهذ ام حجارلاو :حيجرتلا

 «لامعتسالاو ةينقلل ذخت ا سرفلاك ليلدلا هانثتسا ام الإ «هنم يمانلا ايس ال ًامومع
 .ةاكزلا بوجوب ةيضاقلا ةماعلا صوصنلا تحت جردنيف ةراجتلل ناك ام امأو « دبعلاو

 ماعلا لاومأ رثكأ يف ةاكزلل ليطعت رصعلا اذه يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقلا نإ مث

 . ةليلق ةلويسلاو « ةراجت ضورع رصعلا اذه يف سانلا لام نأل
 :يلي ام ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بوجو ىلع لد دقو

 ضورعلا يف سیل » :لاق هنأ دینتچ رمع نبا نع حيحص دنسب مالا يف يعفاشلا هاور ام ١-

 . « ةراجتلل ناك ام الإ ةاكز

 مكنإف دلاخ امأو » اک يبنلا لوق وهو « هللا همحر يراخبلا مامولا هب لدتسا ام 5۹

 (۱۸) يراخبلا هاور] . « هللا لیبس يف هدنعأو هعاردآ سبتحا دق « ًادلاخ نوملظت

 .[(۹۸۳) ملسمو

 ناك نإ امأف «لامتسالاو ةينقلل ةلل ماد ام ةاكز هيف سيل حالسلا نأ :هب لالدتسالا هجوو

 لك لوسرلا مه نيف کا عنم ( :عمفيح دلاخ نع اولاق كلذل «ةاكزلا هيفف ةراجتلل
 = . ةاكزلا اهيف بجول الإو ہللا ليبس يف اهفقو هنأ



 .حیرلا ضرغل لا ا يف بیلقتلا وهو ةراجتلاو (نامثألا

 ةراجتلا يف يكي ) :ةراجتلل نیکولملا يف يرهزلا لاق :ہللا هحر يراخبلا لاق ۳
 . [(كولمملاو ر ا ىلع رطقلا ةقدص باب) « يراخبلا رظنا] .( رطفلا يف يكزيو

۳۳۰ 



 لبإلا باصن يف لصف

 تلخدو ةنس اه نأض ةعذج يأ (ةاش اهيفو سم لبإلا باصن لوأو)

 : هلوقو . ةثلاثلا يف تلخدو ناتنس ام زعم ةّينث وأ « ةيناثلا يف

 . هایش عبرأ نيرشع يفو « هایش ثالث رشع ةمسخ ينو « ناتاش رشع يفو)

 يو « نوبل تنب نيثالثو تس يقو « لبإلا نم ضاخم تنب نيرشعو سم يقو

 ‹ نوبل اتنب نيعبسو تس يفو ةعذج نيتسو ىدحإ یفو « ةقح نيعبرأو تس

 ىلإ (نوبل تانب ثالث نيرشعو ىدحإو ةئام يفو « ناتقح نيعستو ىدحإ يفو

 تنبو « ةيناثلا يف تلخدو ةنس اه ضاخملا تنبو . حرشلا نع ينغ رهاظ هرخآ

 يف تلخدو نينس ثالث امل ةقحلاو « ةثلاثلا يف تلخدو ناتنس اه نوبللا

 : هلوقو . ةسماخلا يف تلخدو نينس عبرأ اهل ةعذجلاو «ةعبارلا

 ةدايزو « نيرشعو ىدحإو ةئام ىلع عست ةدايز دعب مث يأ (لك يف مث)

 يف نأ ىلع باسحلا ميقتسي نوعبرأو ةئام كلذ ةلمجو « عستلا ةدايز دعب رشع

 لك
 ۰ 0 ۰ 1 -ٍِ ۰ )۱( هه م ۰ ۰ : : ۰ 7 5 ٠

 ناتقح نیعبراو ةئام يفف  (ةقح نیسمخ لک يفو نوبل تنب نيعبرأ)

 ةقدصلا ةضيرف هذه ) : هل بتک فش قيدصلا ركب ابآ نأ كعنهخ سنآ ثیدحم (۱)
 عبرأ لك يف « . هَلوسر اهب هللا رمأ يتلاو « نيملسملا ىلع ام هللا لوسر اهضرف يتلا

 -اسخ تغلب اذإف ء ةاش سخ لك يف : منغلا اود اف لبإلا نم نيرشعو

۳۳۱ 



 . اذکهو « قاقح ثالث نیس و ةئام نو « نوبل تنبو

 ء رکذ نوبل نباف نكت مل ناف « یثنآ ضاخم تنب اهیفف نيثالثو سم ىلإ نیرشعو-

 اتس تغلب اذإف « یٹنآ نوبل تنب اهيفف نيعبرأو سخ ىلإ نیثالثو ًاتس تغلب اذإف
 سمح ىلإ ني نيتسو ةدحاو تغلب اذإف « لمجلا ةقورط ةقح اهيفف « نيتس ىلإ نيعبرأو

 اذإف « نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلإ نيعبسو ًاتس تغلب اذإف  ةعذج اهيفف نيعبسو

 تداز اذإف «لمجلا اتقورط ناتقح اهيفف ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ تغلب

 نكي مل نمو ء ةقح نيسمخ لك يفو « نوبل تنب نيعبرأ لک يفف ةئامو نيرشع ىلع
 ثيدح نم ءزج] .( اهبر ءاشي نأ الإ ةقدص اهيف سيلف لبإلا نم عبرأ الإ هعم
 )١555(1. يراخبلا هاور

۳۳ 



 رقبلا باصن يف لصف

 باصنلا يأ هیفو خسنلا ضعب يفو (اهیفو نوئالث رقبلا باصن لوآو)

 ولو « یعرلا يف همآ هعبتتل كلذب يمس ةيناثلا يف لخدو ةنس نبا (عیبت)

 '''ی وألا قیرطب تأزجأ ةعيبت جرخآ

 لک (یف) بجي (و)

 لماکتل كلذب تیمس < ةثلاثلا يف تلخدو ناتنس اف (ةنِسُم نيعبرأ)

 . حیحصلا ىلع هأزجأ نيعيبت نيعبرأ نع جرخأ ولو « اهنانسآ

 ةئام ينو « ًادبأ طاقسإب خسنلا ضعب ينو (سقف ًادبآ اذه ىلعو)

 ۴تت ةعبتآ ةعبرآ وأ تانسم ثالث نيرشعو

 ةرقب نیئالث لك نم ذخأي نأ هرمأف «نميلا ىلإ يلي يبنلا ينثعب » :لاق تتشیخ ذاعم نع (۱)
 هاور] «رفاعم هلدع وأ ًارانید ملاح لك نمو «ةنسم نيعبرأ لک نمو «ةعیبت وأ ًاعيبت
 .[(۷۹۵) مقرب ءاورالا يف ينابلألا هححصو )۱٥۶۸( دواد وبآ

 . هتأزجأ نيعبرأ نع اهجرخأ اذإف نیتس ضرف نیعیبتلا نال (۲)
 . ةئسم نيعبرأ لک ينو ةعيبت وأ عیبت نیئالث لك يف رقتسي هنأل (۳)

۳۳۳ 



 منغلا باصن ماكحأ يف لصف

 نم ةينث وأ نأضلا نم « ةعذج ةاش اهيفو نوعبرأ منغلا باصن لوأو)

 « ناتاش نيرشعو ىدحإو ةئام یئو) هلوقو ةینثلاو ةعذجلا نایب قبسو (زعلا

 ةئام لك يف مث « هایش عبرأ ةئامعبرأ يفو « هایش ثالث ةدحاوو نيتئام يفو

 + .2 ۵ ھه

 اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو) : هيفو « ةقدصلا باتك يف يعض سنأ ثيدحل (۱)

 « نيتئام ىلإ ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإف . ةاش « ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك

 ىلع تداز اذإف ء هایش ثالث اهيفف ةئاثالث ىلإ نيتئام ىلع تداز اذإف . ناتاش

 ةدحاو ةاش نيعبرأ نم ةصقان لجرلا ةمئاس تناك اذإف ء ةاش ةئام لک يفف ةئاثالث

 )١525([. يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج] .( امر ءاشي نأ الإ ةقدص اهيف سيلف



 ةطلخلا ماكحأ يف لصف

 فاكلا رسكب (نايكزي ناطيلخلاو)

 نأب ًافيفخت نيكيرشلا ديفت دق ةطلخلاف ۳ (دحاولا) صخشلا (ةاكز)

 نيعبرأ اكلمي نأب ًاليقثت ديفت دقو . ةاش اهمزليف ابهنیب ةيوسلاب ةاش نینامث اكلمي

 نأك رخآلا ىلع ًاليقثتو امهدحأ ىلع ًافيفخت ديفت دقو . ''مھنیب ةيوسلاب ةاش

 اثلث رخآللو « اهثلث امهدحأل نيتس اكلمي

 امهنیب ةيوسلاب ةاش يتئام اكلمي نأك ًاليقثت الو ًافيفخت ديفت ال دقو

 . دحاولا ةاكز نايكزي

 ناك نإ خسنلا ضعب يفو (ناک اذإ : طئارش عبسب)

 )١( ةرواجيو « ةكراشم : ناعون ةطلخ .

 فلأ ورمعو « رانید فلأ ديز عفدي نأك « لا ا لصأ يف اكرتشي نأ « ةكراشملا ةطلخف

 عئاش فصن ورمعلو « ةئاملا يف عئاش فصن ديزل نوكيف ء ةاش ةئام نايرتشيف رتشيف رانید

 نايكزي امنإو « ةقدصلا فیفخت وأ ظيلغت يف اهل رثأ ال ةطلخلا هذهو « ةئاملا يف

 . دحاول لام ا نأك

 اه ةيش ةيشام باصن يف ةاكزلا لهأ نم رثكأف نانثا طلتخي نأ يهف « ةرواجلا ةطلخ امأو

 ؛ يعارلاو « برشملاو « بلحملاو « یعرم او « تيبملا يف اكرتشي نأو « لوح ا عيمج

 ًافيفخت ديفت اأ امإ ةطلخلا هذهو « دحاولاك ايكز ۰  عونلا داحتا عم - ۳۹

 . هللا هحر حراشلا رکذ اى ًاظيلغت وأ ء ةاكزلل

 . ةاش ایهمزلیف : عوبطملا حرشلا ب(

۲ ۲۳۲ ۵ 



 ًاليل ةيشالا یوم میم ا مضب وهو (ادحاو حارملا)

 ةيشالا هيلإ حرست يذلا عضولا حرسلاب دارلاو (ًادحاو حرسلاو)

 ادحاو يعارلاو (ادحاو ىعرملاو)

 نأضك اهعون فلتخا ناف . ةيشالا عون دحتا نإ يأ (ادحاو لحفلاو)

 .هتیشام قرطی لحف اهنم لكل نوکی نأ زوجیف ء زعمو

 امهريغ وأ رہن وأ نيعك ةيشالا هنم برشت يذلا يأ (برشلاو)

 هلوقو (ادحاو)

 مدع حصألاو « ةلأسملا هذه يف نيهجولا دحآ وه (ادحاو بلاحلاو)

 هيف بلحم يذلا ءانإلا وهو ميملا رسكب بلحلا اذكو « بلاح ا يف داحتالا

 ماللا حتفب (بلحلا عضومو)

 ء بولحملا نبلل مسا وهو ماللا ناكسإ : يوونلا ىكحو "۳ (ًادحاو)

 .انه دارملا وهو: مهضعب لاق . ردصملا ىلع قلطيو

 . دحاو صخشل ناك اذإ عيطقلا يف ةربتعملا يه اهنأ رابتعاب ةيئارقتسا طورشلا هذه(١)



 بهذلا باصن ماکحآ ٤ لصف

 مهرد لاقثلاو « ةكم نزوب ًادیدحت "۲ (الاقثم نورشع بهذلا باصنو)

 . مهردلا عابسآ ةثالثو

 بهذلا باصن يأ (هيفو)

 ًالاقثم نيرشع ىلع (داز ایفو « لاقثم فصن وهو “ رشعلا عبر)

 ظ . دئازلا لق ناو "” (هباسحب)

 ةضفلا وهو ءارلا رسكب (قرولا باصنو)

 نيتئاملا ىلع (داز |میفو مهارد ةسمخ وهو رشعلا عبر هيفو ء مهرد اتئام)

 یتح ةضف وأ بهذ نم شوشغملا يف ءىش الو ء دئازلا لق نو (هباسحب)

 مارغلاب باصنلا نوكيف « غ 4.۲۵ يمالسإلا رانيدلاو ء ًارانيد نورشع ريناندلابو (۱)
 . انزو بهذلا باصن غ ۸۵ ۰ × ٥

 ء ةّضفلاو بهذلا ةاكز نأ ملعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال) : (۷ /۳) ينغلا يف لاق (۲)
 . (رشعلا عبر

 نم لقآ يف سیل» : ئ يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدحل (۳)
 ‹ دیبع وبآ هاور] . «ةقدص مهرد يتئام نم لقآ الو . بهذلا نم الاقثم نیرشع
 ةضفلا مهردو . [(۸۱۳) ءاورالا يف هدهاوشب ينابلألا هححصو « يتطقرادلاو

 مارغ ٩۹۵ = مهرد ۲۰۰ × 6۲.۹۷۵ : مارغلاب باصنلا نوکیف غ(۲۰۹۷ ۵)

 .انزو ةضفلا باصن



 ۲۲ . ًاباصن هصلاخ غلبي

 : خسنلا ضعب يقو « حابلا يلحلا يف ةاكزلا بج الو

 لاخلخو راوسک مرحلا ىلحلا امآ "۳ (ةاکز حابلا ىلحلا يف بجت الو)

 ۲ . هيف ةاكزلا بجتف یثنخو لجرل

 ؛بسرع || ثم | + | برش | د
 e اس ا ع ا
 لا ھ ا[
 مج el ٭ [

 حیحصلاو . ةراعإ وأ لامعتسال ًاّدعم ناك اذإ هيف ةاكزلا بوجو مدع ةلبانحلا ديقو (۲)
 : يلب ام لوح ا هيلع لاحو ًاباصن غلب اذإ ةاكزلا هيف نأ

 ١ - ؟اذه ةاكز نيطعتأ » :بهذ نم ناتکسَم اهتنبا دي يف ناك يتلا ةأرملل 25 هلوقل «

 هاور] . « ران نم نيراوس ةمايقلا موي ب هللا كروسي نأ كرسيأ » :لاق ءال :تلاق

 ءاورالا يف ينابلألا هححصو (۱۵۲۳) دواد وبأ )۳/ 5957([ .
 «قرو نم تاختف يدي يف ىأرف ب هللا لوسر لع لحد :تلاق اخ ةشئاع نع ۲

 :لاق لا لوسر اي كل نيزتأ نهتعنص :تلقف (؟ ةشئاع اي اذه ام» :لاقف
 (رانلا نم كبسح وه » :لاق ہللا ءاش ام وأ ءال :تلق «؟ نہعاکز نيدؤتأ»

 . [(۲۹۰/۳) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو )١5575( دواد وبأ هاور]

 زنكأ هللا لوسر اي :تلقف .بهذ نم ًاحاضوأ سبلأ تنك :اغ# ةملس مأ تلاق ۳
 )1١515( دواد وبأ هاور] .« زنکب سيلف يكزف هتاكز ىّدؤت نأ غلب ام »:لاق ؟وه

 . [(00۸۲) عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو

 . ةعانص الك ةمرحملا ةعانصلا نأل ءًانزو (۳)



 راشلاو عورزلا باصن ماکحآ ٤ لصف

 عمجلا ىنعمب ردصم قسولا نم (قسوأ ةسمخ راشلاو عورزلا باصنو)

 . ناعيصلا عمجي قسولا نأل

 قسوأ ةسمخلا يأ (يهو)

 يدادغبلاب خسنلا ضعب يفو (يقارعلاب لطر ةئامتسو فلأ)

 ةيناثو ةئام يوونلا دنع حصألا ىلع دادغب لطرو (هباسحب '''داز امو)

 . مهرد عابسأ ةعبرأو ًامهرد نورشعو

 . راثلاو عورزلا يأ (''اھیفو)
 . جلثلاك هوحنو رطملا وهو (ءامسلا ءامہ تيقس نإ)

 ءاملا دعصيف ء رهنلا دس ببسب ضرألا ىلع يراجلا ءاملا وهو (حيسلا وآ)

 اهيقسيف ضرألا هجو ىلع

 . ناويحلا هريدي ام . اهحتفو لادلا مضب (بالودب تيقس نإو ء رشعلا)

 ةرقب وأ ريعبك ناويحب رثب وأ رهن نم (حضن) ب تیقس (وآ)

 ةثالث « ءاوس ًالثم بالودلاو ءامسلا ءایب يقس ايفو (۳ رشعلا فصن)

 . داز ايفو : ةعوبطلا ةخسنلا يفو « لصألا یف اذکه (۱)
 . عانقالاو ةعوبطملا ةخسنلاو طوطخلا نتم ا نم اهانتبثأو « امهيف : لصالا يف (۲)

 -يقس امو « رشعلا ًايرثع ناك وأ « نویعلاو ءایسلا تقس ايف» : يب هلوقل (۳)

۳۳۹ 



 دواد يبأل ةياور فو . [(۱4۸۳) يراخبلا هاور] .«رشعلا فصن حضنلاب-
 . «رشعلا فصن حضتلا وأ يناوسلاب يقُس اميفو ء رشعلا العب ناك وآ» : (۱۵۹۲)

۳۳۰ 



TSR تح 
 ةراجتلا ضورع ماکحأ ین لصف

 نمث ناك ءاوس (هب تيرتشا اهب لوح ا رخآ دنع ةراجتلا ضورع موقتو)

 اهاکز ًاباصن لوح رخآ ضورعلا ةميق تغلب ناف . ال مأ ًاباصن ةراجتلا لام
 . الف الاو

 ًاباصن ةراجتلا لام ةميق غولب دعب (كلذ نم جرخیو)
 . هنم '” (رشعلا عبر)

 ًاباصن غلب نإ (هنم جرخي "" ةضفلاو بهذلا نداعم نم جرختسا امو)

 . ةاكزلا بوجو لهأ نم جرختسلا ناك نإ "۳ (لاح ا يف رشعلا عبر)

 نم كلذ هيف ىلاعت هللا قلخ ناكمل مسا اهرسكو هلاد حتفب ندعم عمج نداعملاو

 . كلم وأ تاوم

 تناك يتلا ةلاخا يهو « ةيلهاجلا نيفد وهو (زاكرلا نم دجوي امو)

 . مالسإلا عئارشو هلوسرو هللاب لھج ا نم مالسإلا لبق اهيلع برعلا

 )١(ربع رشعلا : ۸۲۰٢

 امهريغ امآو « ةضفلاو بهذلا : ةيعفاشلا دنع  ضراالا نم جرختسی يذلا ندعلا (۲)

 وهو . اهیف ةاكز الف « اهريغو ء صاصرلاو « ساحنلاو « ديدحلاك رهاوجلا نم
 .[(۷۷ )٦/ يوونلل عومجلا] . ةیکلا لا بهذم

 ىلإ لصی هدوجوب ندعلاو « ءانلل داري لوح ا نال « لوح طارتشا ريغ نم يآ (۳)
 )۷۷/٦([. يوونلل عومجلا] . عورزلاک لوحا هيف ربتعي ملف « ءانلا

۳۳۱ 



  روهشلا ىلع ةاكز لا فرصم فرصیو ''' (سمخلا) زاکرلا يأ (هیفف)

 ۲ . ءىفلا ةيآ يف نیروکذم لا سمخلا لهأ ىلإ فرصي هنأ هلباقمو

 ؛سمخ لا زاكرلا ينو ء رابج ندعملاو « رابُج رثبلاو ء رابُج ءامجعلا) : لب هلوقل (۱)
 واوب رابخاو ندعلا نيب قّرف . (۰) ملسمو )١5949( يراخبلا هاور]

 . ةرياغلا یضتقت يهو فطعلا

 دمحأ نعو « ةاكزلا فرصم فرصي هنأ « هللا هحر یعفاشلا بهذم نم روهشلا (۲)
 فرصیف ٠ ءيفلاك هنأ حجارلاو . ةاكز لاک ىرخألاو « ءيفلاك امهادحإ : ناتیاور
 . هيلع روهظم رفاک لام هنأل « ءيفلا فرصم

۳۳۲ 



 ° طفلا ةاكز ماكحأ يف لصف

 ۲ . ةقلخلا يأ ةرطفلا ةاكز امل لاقيو (رطفلا ةاكز بجتو)

 هبيرقو هقيقر يف الإ يلصأ رفاك ىلع ةرطف الف (مالسإلا : ءايشأ ةئالثب)

 . نيملسملا

 جرختف ذئئيحو "" (ناضمر رهش نم موي رخآ نم سمشلا بورغبو)

 ° . هدعب دلو نم نود بورغلا دعب تام نّمع رطفلا ةاكز

 عنقملا باوبآ ىلع علطملا] . ًاراطفإ مئاصلا رطفأ : كلوق نم « ردصم مسا : رطفلا (۱)
 . [(۱۳۷) یلعبلل

 هنال « رطفلا ىلإ ةاكزلا تفيضأو . موصلا دض وهو . صوصخلا مويلل مسا : رطفلاو

 ىلإ ءیثلا ةفاضإ باب نم وهف «ناضمر نم رطفلاب بجت اهنإف « اهوجو ببس

 زاوج يف (۵۷۲) يمويفلا ةمالعلل ریبکلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصلا : رظنا (۲)
 . (۳۱۰ /۳) نیدباع نبا ةيشاح : ًاضيأ رظناو  رطفلا ةاكز ىلع ةرطفلا قالطإ

 ىلع ناضمر نم رطفلا ةاكز ضرف ةي هللا لوسر نأ دشت رمع نبا ثيدحل (۳)
 نم ىثنأ وأ رکذ « دبع وأ رح لک ىلع « ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم اعاص « سانلا
 )۹۸٤([.. ملسمو )١9١5( يراخبلا هاور] .نیملسلا
 موی رخآ سمش بورغ « رطفلا ةاكز بوجو تقو نأ ىلإ ملعلا لهآ روهمج بهذ )٤(
 لبق تام نمف « هيلعو « ناضمر نم رطفلا يلايل نم ةليل لوأ اهنأل . ناضمر نم

 نم رطفلا دهشي مل هنأل . هيلع رطف ةاكز الف « ناضمر نم موی رخآ سمش بورغ
 ىلع بجت ال  ناضمر نم موي رخآ سمش بورغ دعب هل دلو نمو « ناضمر
 . ناضمر نم موي رخآ سمش بورغ دهشي مل هنأل  رطفلا ةاكز هدولوم
 =ءرطفلا موي نم يناثلا رجفلا ؛ رطفلا ةاكز بوجو تقو نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

۳۳۳ 



 لضفی اب صخشلا راسي وهو (لضفلا دوجوو)

 ةليللا اذکو رطفلا ديع موي يأ (مويلا كلذ يف هلايع توقو هتوق نع)

 ضیا

 صخشلا (يكزيو)

 دبع ةرطف ملسلا مزلی الف (نیملسلا نم هتقفن همزلت نم نعو هسفن نع)

 صخشلا ىلع ةرطفلا تبجو اذإو . مهتقفن تبجو ناو « رافک ةجوزو بیرقو

 جرخیف

 نمف « هيلعو « ليللا نود مويلاب صاصتخالاو . رطفلا مايأ نم موی لوآ هنأل-
 دعب هل دلو نمو «هدولوم نع رطفلا ةقدص هيلع بجت رجفلا عولط لبق هل دلو

 هتلدآو يمالسإلا هقفلا] . ال هدعبو « هيلع بچت هلبق ملسأ ول ولو ء بجت ال كلذ

 نيناوقلاو (۳۳۹/۱) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحتو (407- )۹۰٦/۲ يليحزلا .د
 )٩۱([. يزج نبال ةيهقفلا

 نع لضفي نم مزلت اهنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ملعلا لهأ روهمج بهذم )١(
 نال ؛ نومي نم ددعب عصآ « هتليلو ديعلا موي + نومي نمو هلايع توقو هتوق

 ...اهيلع قدصتف كسفنب أدبا» : ايك يبنلا لوقل اهم ةءادبلا بجيف مهآ ةقفنلا

 چرخ دحاو عاص الإ هنع لضفي ۶ ناف [(۹۹۷) ملسم هاورآ ثیدح ا

 . اذكهو « هتجوزو هسفن نع جرخآ « ناعاص لضف ناو « هسفن

 نع ًالضاف ًاباصن كلم نم ىلع الإ بیت ال رطفلا ةاکز نأ ىلإ ةيفنلا بمذو

 « يكلاملا هقفلا ةنودم] . هلاي ايع جئاوحو « هنكسمو هنيدك « ةيلصألا هتجاح

 رانمو (118/7) يفاكلاو )۱۲۱/٦( يوونلل عومجلاو (۷/۲) ينايرغلا .د
 .[(۲۰۰/۱) نايوض نبال ليبسلا

۳۳ 



 بلغ تاوقأ دلبلا يف ناك ناف « ًاّيدلب ناك نإ "۳ (هدلب توق نم ًاعاص)

 جرخأ اهيف توق ال ةيداب يف صخشلا ناك ولو . هنم جارخإلا بجو ء اهضعب

 كلذ همزل هضعبب لب عاصب رسوي مل نمو . هيلإ دالبلا برقأ توق نم
 ۲ ضعبلا

 عاصلا يآ (هردقو)

 باصن يف ""يقارعلا لطرلا نايب قبسو (يقارعلاب ثلثو لاطرآ ةسمخ)

 .. عورزلا

 اهیف بجي يتلا تاوقالا نم ةيعفاشلا دنع ةرطفلا يف جرخلا نوکی نأ بجي (۱)
 يف تبا طقالاو . نبللاو «نبجلاو « طقالا الإ اهربغ نم یزج الف رشعلا
 ضيخملا الو  ضیبلا الو كمسلا الو محللا ئزجي الو . نيحيحصلا يف تایاور
 نبجلا یزجم الو . نبللا ینعم يف تسيل اهنال  فالخ الب لصلاو كشکلاو

 . دبزلا عوزنلا

 ۰۱۲ : نباغتلا] .# ْمتَعطَتَساَمّتكاولَم :  لاعت هلوقل (۲)
 ةقيرطلاو « رخآ ىلإ فنص نم فلتخي ‹ رصعلا اذه يف مارغلاب عاصلا ریدقتو (۳)

 « نزوی مث ةدح ىلع فنص لك لاكي نأ « مارغلاب عاصلا رادقم ةفرعل ةحيحصلا
 . وليك ةئالث عاصلا لعجیلف ۰ طایتحالا دارآو كلذ لعفی مل نمف



 را

 یف ے39 ںیہ
 یی وزا نچ سکس

 جام ھے ے1 ©

 ةاكزلا لهأ ماكحأ يف لصف

 يف زيزعلا هباتك يف هللا مهركذ نيذلا ةينامثلا فانصألا ىلإ ةاكزلا عفدتو)

رق ٌتَقَدَصلآ امل : هلوق
 تیامتماو نيكسملاو ا

 قو ذو ممول ةف لاو ال

 ينغ رهاظ « هرخآ ىلإ ( 4 لیلا نیو ولا لی بو َنيِمِردَعْلاَو باقر
 هل لام ال يذلا وه ةاكزلا يف ريقفلاف ء ةروكذم لا فانصألا ةفرعم الإ حرشلا نع

 وهف ۳
 . هديب دقن ال نم ايارعلا ريقف امآ « هتجاح نم ًاعقوم عقي بسك الو

 الو هان نم اتم نم لك قي بسكوأ لام لع ردق نم نیک

 هلمعتسا نم لماعلاو . ةعبس هدنعو مهارد ةرشع ىلإ جاتحي نمک ۰" هیفکی
 ةعبرأ مهو مہولق ةفلؤملاو . ""اهیقحتسل اهعفدو تاقدصلا ذخأ ىلع مامإلا

 عفدب فلأتيف ةفيعض هتينو ملسأ نم وهو نيملسملا ةفلؤم اهدحأ : ماسقأ

 "”تاطوسبملا يف ةروكذم ماسقألا ةيقبو ء هل ةاكزلا

 سنج نم ليك هصرخب رجشلا سرور ىلع رمشلا عيب يهو ةيرع عج: ایارعلا )٢(

 . هيفكت ال ةجاح دجي نم وهو ء ربقفلا نم ًالاح نسحأ نیکسلا (۳)

 . مساقو « بتاكو ء بساحو « نزاخو ء يباجك : اهيلع لماعلا (6)

 )٥( نيفنصب مهرصح نكمي مهولق ةفلؤملا :
 ؛ برح نب نایفس ابآ ةي هللا لوسر ىطعأ » دقف .همالسإ هتيطعب ىجري نم : لوألا

 -ةئام مهنم ناسنإ لك « سباح نب عرقألاو « نصح نب ةنييعو «ةيمأ نب ناوفصو

۳۳۹ 



 الف  ةدساف ةباتک بتاکلا امآ . ةحيحص ةباتک نوبتاکلا مه باقرلاو

 (نییتاکلا مهس نم یطعی

 نيب ةنتف نيكستل ًانيد نادتسا نم اهدحأ : ماسقآ ةئالث ىلع مراغلاو

 مهس نم هنید یضقیف « كلذ ببسب ًانید لّمحتف « هلتاق رهظي مل ليتق يف نیتفئاط
 نم هاّذأ نإف « نيّدلا ءاقب دنع مراغلا ىطعي امنإو . ًاريقف وأ ناك ًاينغ نيمراغلا

 . نيمراغلا مهس نم طعي مل ءادتبا هعفد وأ هلام

 '' .تاطوسبملا يف ةروكذم ماسقألا ةيقبو

 .[(۱۰۰) ملسم ہاور] «لبالا نم

 وهو يلع ثعب :لاق كعنهخ دیعس يبأ ثيدحل ہنامیإ ةوق هتیطعب یجرپ نم : يناثلا
 كلذ تلعف ان] نإ » :لاقو رفن ةعبرآ نيب يك هللا لوسر اهمسقف « ةبهذب نمیلاب

 ۰ 15) ملسمو (4۳9۱) يراخبلا رظنا] « مهفلأتأل
 . ةبقر كف هنأل السم ًاريسأ اهب يدفي نأ زاوج ىلع « هللا همحر دمحأ مامالا صنو (۱)

 ۳۰ )٩/۱ لیبسلا رانم]
 . سانلا نيب حالصإلل ةلاح لّمحت نم : - هرکذ يذلا لوألا مسقلا ىّمسي رو (۲)

 .هلام تحاتجا - سالفا وأ - ةحئاج هتباصآ لجر : يناثلا مسقلاو

 نب ةصيبق نعف .رسعأف هسفنل نیدت نم اذکو « ةقاف هتباصآ لجر : ثلاثلا مسقلاو

 :ةثالث دحأل الا لحت ال ةلأسلا نإ » :22 هللا لوسر لاق :لاق نعش يلالحلا قراخم
 ةحئاج هتباصآ لجرو «كسمي مث اهبیصی یتح ةلأسلا هل تّلحف ةلامح لّمحت لجر
 ةقاف هتباصآ لجرو ؛شیع نم ًاماوق بيصي یتح ةلأسلا هل تّلحف هلام تحاتجا
 هل تلحف ةقاف ًانالف تباصأ دقل : هموق نم ىجا يوذ نم ةئالث موقی یتح

 تحس ةصيبق اي ةلأسلا نم ٌنهاوس امف < شيع نم ًاماوق بیصی یتح ء ةلأسملا

 ۰ 5 5) ملسم هاور] . « ًاتحس اهبحاص اهلكأي

۳۳۷ 



 لب ةقزترلا ناويد يف مهل مهس ال نیذلا ةازغلا مهف « هللا لیبس يف امأو

 ۲۲ . داهجلاب نوعوطتم مه

 ًازاتجم نوکی وأ « ةاكزلا دلب نم ًارفس ءیشنی نم وهف لیبسلا نبا امآو
 " . ةيصعلا مدعو ةجاحلا هيف طرتشیو . اهدلبب

 دقف اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هيف « فانصألا يأ" (مهنم دجوي نم ىلإو) هلوقو

 مهلك اودقف ناف « مهنم دجو نل فرصي ضعبلا دجوو « فانصألا ضعب

 . مهضعب وأ مهلك دجوی یتح ةاکز لا تظفح

 ةاكزلا ءاطعا يف (رصتقی الو)

 ةینامثلا فانصألا نم '*” (فنص لک نم ةثالث نم لقأ ىلع)

 اذاو . ةيافك هب تلصح نإ ًادحاو نوکی نأ زوجي هنإف (لماعلا الإ)

 مه نيذلا امأو « ةاكزلا نم نوّطْعُي « ةعوطتملا نوّمسي مه بتار ال نيذلا ةازغلا (۱)
 . ةقزترملا : نوّمسيو ةاكزلا نم نوَطْعُي الف بتار

 لصألا نأل ةاكزلا نم یطع الف « انزلا وأ « لتقلا وأ « ةقرسلا لجأل رفاسي نأك (۲)

 . حابملا هرفس يف يصعي نم فالخب « ةيصعملا ىلع هتناعإ مدع
 دوجوملا ىلإ وأ ةيناثلا فانصألا ىلإ ةاكزلا فرص بوجو : یعفاشلا بهذم (۳)

 فانصألا نم دحاو فنصل ةاكزلا فرص زاوج ملعلا لهأ روھج بهذمو .مهنم
 . دحاو فنصل اهفرص يف ةلدألا ةحصل حجارلا وهو « ةینامثلا

 ء فنص لك نم ةثالث نم لقأ ىلإ ةاكزلا فرصت ال هنأ : هللا همحر يعفاشلا بهذم )٤(

 ِكَرَمْمْلِإ 9 : لاقف « عمجلا ةغيصب اهيقحتسم ىلإ ةاكزلا فاضأ لجو زع هللا نأل
 . ثالث عمجلا لقأو « ةيآلا ...  نسما

۳۳۸ 



 . لومتم لقآ ثلاثلل مرغ فنص لک نم نینئال فرص

 ۲۲ . ثلقلا ردق هل مرغی لیقو

 ةاكزلا يأ (اهعفد زوجي ال ةسخو)

 ونبو مشاه ونبو ء "دبعلاو "بسك وأ لاب ينغلا : مهيلإ)

 ال مهژاقتع اذکو ."*”ال مآ سمخ ا سم نم مهقح اوعنم ءاوس " (بلطلا

 . روهشلا ىلع عوطتلا ةقدص ذخآ مهنم لكل زوجيو .مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي

 . ثلاثلا : عوبطملا حرشلا يف (۱)

 يف ظفاحلا لاقو ء دمحآ هاور] ؛بستکم يوقل الو ينغل اهيف ٌظح ال» : که ول (0)

 [(۱۰۸ /۳) ثیدح نم هدوجآ ام : لبنح نب دمحأ لاق : ربہ ا صیخلتلا
 : هديسل ًاكيلمت هناطعا يف نالو « هديس ىلع هتقفن نآل ء ةاكزلا نم یطع ال دبعلا (۲)

 . كلمي ال دبعلا نأل
 دبع نب ثراحلا لآو ءلیقع لآو «رفعج لآو «يلع لآو «سابع لآ :مه مشاه ونب )٤(
 ىلع لد دقو «فانم دبع امهوبأو ءمشاه وخأ وه بلو . به يبأ لآو .بلطلا

 خاسوآ يه انا تاقدصلا هذه نإ ) :هللكك هلوق ء مشاه ينبل ةاكزلا عفد عنم

 ٠١([. ۰۷۲) ملسم ءاور] « دمحم لآل الو دمحم لمت ال او «ساتلا

 ءيش مشاه ونبو بلطلا ونب اهنإ ١ افت هلوق بلطملا ينبل ةاكزلا عفد عنم ىلع لدو

 .[(۳۱۰) يراخبلا هاور] « دحاو

 انل لمت ال ةقدصلا نا: هلوقل « بلطملا ينبو مشاه ينب یلاوم ةاكزلا عفد لحي الو
 يف نابلالا هححصو (۷) يذمرتلا هاور] . 4 مهسفنأ نم موقلا يلاوم نإو

 .[(۸۸۰) مقرب ءاورإلا
 رايتخا وهو « ةاكزلا نم نوطعيف سما نم مهقح اوعنُم اذإ مهن ةيكلاملا بهذم )٥(
 نم اوعنُم مهنإف « لدعلل قفاولا وه اذهو . هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش

 نم مهنأ لجأل ةاكزلا نم نوعنمی لھف « سمخ ا عنُم اذإف ؛ سمخل ا مهل نال ةاكزلا
 ؟ نامرحلل نوکر تیو « تيبلا لآ

۳۳۹ 



 . رفاکلل حصت الو خسنلا ضعب يفو (رفاکلاو)

 ةاكزلا يأ (اهعفدی ال هتقفن يكزملا مزلت نمو)

 وأ ةازغ مهنوك مساب مهيلإ اهعفد زوجيو (نیکاسلاو ءارقفلا مساب مهيلإ)

 .الثم نیمراغ

۳:۰ 



 ی جا يري ںج
 یے ورا ےس سکس

 مایصلا ماكحأ باتک

 نع كاسمإ : ًاعرشو . كاسمالا ةغل امهانعم ناردصم موصلاو "وه

 ضيح نم رهاط لقاع ملسم نم موصلل لباق راهن عيمج ةصوصخ ةينب رطفم

 . سافنو

 ءایشآ ةعبرآ خسنلا ضعب ينو (ءایشآ ةثالث مایصلا بوجو طئارشو)

 ذهو  (موصلا ىلع ةردقلاو ۰ * لقعلاو ۰ ""غولبلاو ء "۳ مالسالا

 .كلذ دادضأ ىلع موصلا بجي الف « ةثالثلا ةخسن يف طقاسلا وه

 : اهدحآ (ءایشآ ةعبرآ موصلا ضئارفو)

 نم دب الف رذن نع وأ ناضمرک ًاضرف موصلا ناك ناف بلقلاب (ةینلا)

 . مایصلا يأ « وه : هل وق (۱)

 هلوقل تادابعلا رئاسك رفاکلا ىلع موصلا بجيف « موصلا ةحصل طرش مالسإلا ()

 درت لع مهيساحف © الا رپ شب 6 رس يف کم ام #9 : لاعت

 حصت الو مهنم لبقت ال مهیلع اهیوجو عمو « مهنم رفکلا دوجو عم ةالصلا
 ا هلو وا حتي لیک آدم امو ےل لاعت لاق ء رفکلا وهو عنام دوجول

 4 .ولوسربو ها اورفڪ
 . هنم حصتو زیملا ىلع بجت الف تادابعلا بوجول طرش غولبلا (۳)
 . نونجملا ىلع موصلا بجي الف ء بوجو طرش لقعلا (؟)

 نارطفیف « هيلع ایهتردق مدعل موصلا |مھیلع بجي ال زوجعلا ةأرملاو ریبکلا خیشلاف )٥(
 ةيدف هتوثیطب تر لَو ۵ : یلاعت هلوقل « ًانیکسم موی لک ناکم نامعطیو

 .4 نیکی ماعط



 ةين لمکأو . ""ناضمرک ضرفلا موص يف نییعتلا بجيو . اليل ةينلا عاقيإ
 ةنسلا هذه ناضمر ضرف ءادآ نع دغ موص تیون : صخشلا لوقي نأ هموص

 ° . ىلاعت هلل

 بورشلاو لوكأملا لق ناو "” (برشلاو لكألا نع كاسمالا) يناثلا (و)

 دهع بيرق ناك نإ رطفي مل ًالهاج وأ « '*”رطفي مل ًایسان لكأ ناف . دمعتلا دنع

 ۱*۲ ۰ رطفأ الإو « ءاملعلا نع ةديعب ةيدابب أشن وأ ء مالسالاب

 . ًايسان لكألاكف ًايسان عاجلا امأو ء ًادماع "۳ (عامحجلا) ثلاثلا (و)

 ءادأ ناكمإ مدعل موصلا ةين ىلإ الإ جاتحي الف هتقو يف ًءادأ ناضمر موصي ناك نإ )١(
 هريغب سبتلي الئل هنییعت نم دب الف ًءاضق ناضمر موصي ناك اذإ امأف « هعم هريغ

 . ًالثم رذنلا موصك
 مهنأ هباحصأ نم دحأ نع الو ةي هللا لوسر نع دري مل « ةعدب ةينلاب ظفلتلا (۲)

 ءاملعلا قفتا دقو « بلقلا هلحم اذهو « هدصقو لعفلا ةدارإ يه امنإو اب اوظفلت

 يف ام عم ناسللا ىلع ىرج ام ضراعت ام ىتم هنأو « بلقلا ةينلا لحم نأ ىلع

 . بلقلا يف اب ةربعلاف « بلقلا

 فرا نم دوسلا طا نم شیلا طلا كل نبي ىح اورفاو اوکو : ىلاعت هلوقل (۳)
 .* لب قمی ی

 هللا همعطآ امنإف هموص ٌمتيلف برش وأ لکاف مئاص وهو يسن نم» : و هلوقل )٤(
 .[(۱۱۵۵) ملسمو (۱۹۳۳) يراخبلا هاور] .«هاقسو

 هيلع ناضمر موص بوجو هيلع ىفخي الف < ء نيملسملا نيب شيعي ناك اذإ هنال )٥(

 . ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم نوکیف < « مهنيب هراهتشال

 )٦( ةرقبلا] 4 کپاس ل ثق وايل هلي مست لأ : یى اعت هلوقل : ۱۸۷[

 ءاسنلا ىلإ ثفرلا مرحي ناضمر راهن نأ ةيالا موهفمف .



 . هموص لطبب الف ءيقلا هبلغ ولف” (ءيقلا دمعت) عبارلا (و)

 اهیناثو اهدحآ (ءایشآ ةرشع مئاصلا هب رطفی يذلاو)

 ةمومأم نم لوصولاک حتفنلا ريغ وأ حتفنملا (فوجلا ىلإ ًادمع لصو ام)

 "۲ . افوج یمسی ام ىلإ نيع لوصو نع مئاصلا كاسمإ دارلاو . سأرلا ىلإ

 «ضقیلف ءاقتسا ناو . ءاضق هيلع سيلف مئاص وهو ءيق هعرذ نم» : 5و هلوقل (۱)

 .[(۲۳۸۰) دواد وبآ هاور]

 دنع ةلعلا نأل « رطفأ هنطب يف نیکسب نعط وأ ء رطفأ هنذآ يف ةشق لخدأ ول یتح (۲)
 يذلا نأ حجارلاو « حوجرم بهذم اذهو . فوج ا ىلإ یش لوصو ةيعفاشلا
 يف امو برشلاو لکالاک ناك امو داتعلا ذفنلا قیرط نم لخد ام مئاصلا هب رطفی

 . امهانعم
 « قیرطلا رابغك « هنع وفعمف هنع زرحتلا نكمي ال ام داتعلا ذفنلا نم لخد ام امآو

 ء هنانسآ نیب قلاعلا ماعطلا ایاقب نم قیرلا عم یرج امو « راجنلل بشخلا ةراشنو
 ال ناك امل هنأ الا ۰- داتعم ذفنم امهو  فنألا وأ مفلا قیرط نع لخد ناو هناف
 . هنع يفع هنع زرحتلا نکمی

 ال ةنقحلا نآل < « كلذب رطفی ال هنأ ىلإ « هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش بهذ دقو (۴)

 نأ ةنسلاو باتكلا یف ليلد كانه سيلو « ًافرع الو ةغل ال ًابرش الو ًالكأ یمست

 . فوجلا ىلإ ءيش لوصو مكحلا طانم

 :يوادتلا لاجم يف تارطفملا نأشب يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق

 : تارطفملا نم ربتعت ال ةيتآلا رومألا : ًالوأ
 خاخب وأ ء فنألا ةرطق وأ ء نذألا لوسغ وأ ء نذألا ةرطق وأ ء نيعلا ةرطق - ١

 . قلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ .فنألا

 اذإ اهريغو ةيردصلا ةحبذلا جالعل ناسللا تحت عضوت يتلا ةيجالعلا صارقألا

 - . قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا

١ 
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 عبصإ وأ « يلبهم راظنم وأ  لوسغ وأ « (سوبل) لیماحت نم لبهلا لخدی ام ۳-

 ٤ - محرلا ىلإ امهوحنو بلوللا وأ راظنلا لاخدإ .

 بوبنأ) ةرطسق نم « ىثنألاو ركذلل رهاظلا لوبلا یرجم يأ « ليلحإلا لخدي ام ٥
 . ةناثملا لسغل لولح وأ « ءاود وأ  ةعشالا ىلع ةليلظ ةدام وأ ء راظنم وأ (قيقد

 « نانسالا ةاشرفو كاوسلا وأ « نانسألا فيظنت وأ  سرضلا علق وأ « نسلا رفح 5

 . قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ
 ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ مفلل يعضولا جالعلا خاخبو « ةرغرغلاو  ةضمضلا -۷

 . قلحلا
 نقحلاو لئاوسلا ءانثتساب « ةيديرولا وأ ةيلضعلا وأ ةيدلجلا ةيجالعلا نقح ا - ۸

 . ةيذغلا

 . ةيذغم (ليلاحم) لئاوس ضيرملا طعي ملام (جنبلا) ريدختلا تازاغ- ۰
 ةيجالعلا تاقصللاو مهارملاو تانوهدلاك دلجلا نم اصاصتما مسجلا لخدی ام ۔۱

 . ةيئايميكلا وأ ةيئاودلا داوملاب ةلمحملا ةيدلجلا

 وأ بلقلا ةيعوأ جالع وأ ریوصتل نييارشلا يف (قيقد بوبنأ) ةرطسق لاخدإ - ۲
 . ءاضعألا نم هريغ

 ةيحارج ةيلمع ءارجإ وأ ءاشحألا صحفل نطبلا رادج لالخ نم راظنم لاخدإ - ۳

 . اهيلع
 ةبوحصم نكت مل ام ءاضعألا نم هريغ وأ دبكلا نم (تاعزخ) تانيع ذخأ ۔٤

 . لیلاحم ءاطعإب
 . ىرخأ داوم وأ (ليلاحم) لئاوس لاخدإ هبحاصي مل اذإ ةدعلا راظنم - ۵

 . يكوشلا عاخنلا وأ غامدلا ىلإ ةيجالع داوم وأ ةادأ ّيأ لوخد - ۲

 ١١ (ةءاقتسالا) دمعتملا فالخب دمعتلا ريغ ءيقلا .



 .قبس اک هموص لطبی مل هدمعتی م ناف "۳ (ادمع ءيقلا) عبارلا (و)

 "۲ ًایسان عاجلاب مئاصلا رطفي الف (جرفلا يف ًادمع ءطولا) سماخ ا (و)

 ينملا جورخ وهو (لازنإلا) سداسلا (و)

 مّرحم ريغ وأ هديب هجارخإك ناك ًامّرحم « عامج الب "۳" (ةرشابم نع)
 الف مالتحاب ينملا جورخ نع ةرشابمب زرتحاو . هتيراجو هتجوز ديب هجارخإك

 . ًامزج هب راطفإ

 ةرشعلا رخآ ىلإ عباسلا (و)

 يف اهنم ءيش أرط ىتمف ('''ةدرلاو ء ”نونجلاو ۰" سافتلاو « ضيحلا)

 . هلطبأ موصلا ءانثآ

 اهدحأ (ءايشأ ةثالث موصلا يف بحتسیو)

 اضقیلف ءاقتسا ناو . ءاضق هيلع سيلف مئاص وهو ء يف هعرذ نم» : الگ هلوقل ()

 [(۲۳۸۰) دواد وبأ هاور]

 . رکذ ام یتم عزني نأ هیلعو (۲)

 نکمی ال هنال « لوألا ةرظنلا وأ  ریکفتلاب لزنآ نّمع زارتحا « ةرشابم نع هلوقو (۳)
 هتوهش ىتأو ذتلا هنأل رطفی هناف دیلاب وأ « رظنلا رارکتب لزنأ ول امأو « هنم زرحتلا
 . هنم زرحتلا ناكمإ عم

 )٤( يراخبلا هاور] . «مصت لو . لصت ۸ تضاح اذإ سیلآ» : ب هلوقل )۳۰4([.

 . ةدابعلا ةيلهأ نع هجورخل (0)
 )٦( كلم نطيل تر نیل : ىلاعت هلوقل 46.
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 كش ناف سمشلا بورغ نم مئاصلا ققحت اذإ يأ ("رطفلا لیجعت)

 ۳ ءامف الو رمت ىلع رطفي نأ نسیو . رطفلا لجعي الف
 لصحيو . رخؤي الف كش يف عقي ملام "” (روحسلا ريخأت) يناثلا (و)

 . برشلاو لكألا ليلقب روحسلا

 شحفلا يأ (رجهلا كرت) ثلاثلا (و)

 وحنو ةبيغلاو بذكلا نع هناسل مئاصلا نوصيف شحافلا (مالكلا نم)

 هناسلب امإ . مئاص نإ :ًاثالث وأ نیترم لقيلف دحآ همتش ناف « ۳ متشلاک كلذ

 رصتقاو ةمئألا نع يعفارلا هلقن مک هبلقب وأ « راكذألا يف يوونلا لاق اک

 )/١9651( يراخبلا هاور] . «رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» : ةئ هلوقل (۱)

 .[(۱۰۹۸) ملسمو
 ىلعف تابطر نكت مل ناف « يلصي نأ لبق تابطر ىلع رطفي 2 هللا لوسر ناک» (۲)

 دحآو (۲۳۲) دواد وبآ هاور] «ءام نم ِتاوسح اسح < نكت مل ناف . تارمت

 . [( ۹۲۲ ) ءاورإلا يف ينابلألا هنسحو )٣/ ١١5(

 « ةالصلا ىلإ ماق مث لگ يبنلا عم انرحست » : لاق عج تباث نب ديز ثيدحل (۳)

 يراخبلا هاور] .«ةيآ نيسمخ ردق» : لاق ؟ روحسلاو ناذألا نيب ناك مك :تلق

 . [(۱۰۹۷) ملسمو (۱۹۲۱)
 ءاقب لصالاف  لصالا ىلع ءانبلا يغبنيف « ليللا ءاقب وأ رجفلا عولط يف كش اذإ )٤(

 « ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصالا : ملعلا لهأ دنع ةدعاقلاو نقیتم ا وه هنأل ليللا

 . كشلاب لوزی ال نيقيلاو
 هماعط عدي نأ ین ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم» : 5 هلوقل )٥(
 .۱۹۰۳(۲) يراخبلا ہاور] . «هبارشو



 هلع (١)
 و

 ديعو رطفلا ديع موي موص يأ (نادیعلا : مايأ ةسمخ مايص مرحيو)

 دم 3

 يهو (قیرشتلا مايأو)

 ' . ىحضألا ديع موي دعب يتلا (ةثالثلا)

 (یرحت (هركيو)

 ضعبل فنصلا راشأو .هموص يضتقي ببس الب "* (كشلا موي موص)
 : هلوقب ببسلا اذه روص

 موي راطفإو موي موص هتداع نمک هعوطت يف "" (هل ةداع قفاوي نأ الإ)

۳ 

 ثيدح وه اناو ًامالك ىّمسي ال بلقلا لوقو ء هناسلب اهوقي هنأ ثيدحلا رهاظ (۱)

 هاور] «مئاص ژرما ينإ : لقیلف هلتاق وأ دحآ هباس نإف» : ثيدحلا يفو « سفن
 ناسللاب نوکی لوقلاو «لقیلف» : هلوقو . [(۱۱۵۱) ملسمو (۱۹۰۶) يراخبلا

 . بلقلاب ال

 يراخبلا هاور] . رطفلا مویو ىحضألا موی « نيموي مایص نع ى ی يبنلا نأل (۲)

 . [(۸۲۷) ملسمو(۱۱۹۷)
 هاور] . «لجو زع هللا رکذو برشو لكأ مایآ مايألا هذه ناو الآ» : ي5 هلوقل (۳)

 .[(۲۸۱۳) دواد وبآ

 .[(1۸7) يذمرتلا هاور] . لَك مساقلا ابآ

 اموص موصی ناك لجر الا نيموي الو موی موصب ناضمر اومدقت ال٠ : ة4 هلوقل )٥(
 )١٠١85([. ملسمو (۱۹۱6) يراخبلا هاور] . («همصیلف



 , ؟)وحصلا عم اهتلبل لالفا ری مل اذإ نابعش نم نیئالثلا موي وه كشلا

 وأ دیبع وأ نایبص هتیژرب دهش وأ هآر الدع ملعی مل نإو « هتیژرب سانلا ثدحت

 (۲) سس ٠
 . ةقسف

 هنوك لاح 0 (ناضمر راهن يف ءىطو نمو)

 وه كشلا موي نأ روهمجلاو ةيعفاشلا بهذمو « ةلبانحلا بهذم اذه نأ فورعملا )١(
 , رق وأ میخ ةيؤرلا نيبو مهنيب لاح اذإ تابعش نم نيثالثلا موي

 ۰:۸۰ /۱) ينيبرشلا بیطخلل عاجش يب أ ظافلآ لح يف عانقالا : رظنا (۲)

 ًایرحت تارطفلا مظعأ نم هنوکل ناضمر يف عامجلل ةصاخ ةرقف فنصلا درفآ (۳)
 باتکلا هلیلدو « مئاصلا تارطفم نم عاجلاو . ةرافکلا هيف تبجو كلذلو

 . ةنسلاو

 ةيآلا موهفم .# کپاس نإ ُتفَرلأ ِماَيِضلأ هل مک لجأ : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ
 . كلذ فالخ مايصلا راهن نأ

 لجر هءاج ذإ ب يبنلا دنع سولج نحن نيب :لاق هش ةريره يبأ نعف « ةنسلا امأو
 مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو :لاف « ؟ كل ام» :لاق . تكله هللا لوسر اي :لاقف

 نأ عيطتست لهف » :لاق ءال :لاق « ؟ اهقتعت ةبقر دج له » مكي هللا لوسر لاقف
 :لاق « ؟ ًانیکسم نيتس اکا دت لهب ' :لاق ال :لاق « ؟ نيعباتتم نيرهش موصت

 قرعلاو - رمت اهيف ق ی رعب اک يبنلا يت أ كلذ ىلع نحن انيبف « ی يبنلا ثكمف ءال

 لاقف « هب قدصتف اذه ذخ » : لاق . انأ : لاقف «۴ لئاسلا نيأ » :لاق  لتكملا

 لهآ  نيترحلا ديري - اهيتبال نيب ام هللاوف ؟ هللا لوسر اي ينم رقفأ ىلع :لجرلا
 همعطأ » :لاق مث «هباينأ تدب ىتح لَا يبنلا كحضف «يتيب لهأ نم رقفأ تيب
 . )01١111[ ملسمو (۱۹۳۲) يراخبلا هاور] « كلهآ

 دیقب جرخو « اهعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا بییفتب يأ : میطو نمو : نتلا يف هلوقو

 >نود ايف ةرشابمب لازنالاو « ءانمتس ۃسالاو برشلاو لكألاك « هريغب رطفلا ءطولا



 مثآ وهو ليللا نم یونو « موصلاب فلكم وهو ('''جرفلا يف ''' ًادماع)

 . موصلا لجأل ءطولا اذهب

 (ةنمؤم ةبقر قتع ىهو يك ةرافكلاو "9ءاضقلا هيلعف)

 . هب ةرافك الف « جرفلا-

 . ءطولا هيف حابي هنإف « ليللا نع زارتحا : ناضمر راہن يف : هلوقو

 )١( ب ًاضيأ ديقي نأ بجيو ء هب دسفي ال موصلا نأل  نایسنلا : دمعلا ديقب جرخ :

 . هاركإلا نع زارتحا ء رایتخالا- ۱

 أشن هنوکل امإو « مالسالاب هدهع برقل اما « میرحتلا لهج ول اّیع زارتحا « ملعلا ۲
 . ملعلا نع ةديعب ةيدابب

 . هيلع تبجو « ميرحتلاب ملعو « ءطولاب ةرافكلا بوجو لهج ول امأو

 . هيف ةرامك الف جرفلا نود ايف ذ ءطولا نع زارتحا(۲)

 يف ينابلآلا | هححصو )١71/١( هجام نبا هاور] اہناکم ًاموی مصو» : اگ هلوقل (۳)

 .[(۹۳ /5) ءاورالا
 : بیت رٹلا ىلع یھو(٤)

 بویعلا نم ةميلس ةنموم ةبقر قتع- ١
 . نیعباتتم نيرهش ماص - هراسعال وأ ءاهدوجو مدعل امإ- دجي مل ناف - ۲

 . ًانيكسم نیتس معطأ « موصلا عطتسی مل نإف ۳
 : عاجلا ةرافك ین لئاسم

 فداص يناثلا عاجلا نال ء ةدحاو ةرافك همزلت ء نيترم دحاو موي يف عماج نميف ١

 . ًادساف اموص

 موي لك مایص نال ء ةرافک موی لك نع همزل « مايأ وأ نيموي يف عاجلا ررک نم - ۲
 بهذو « دمحأ بهذم يف روهشملاو يعفاشلاو كلام بهذم وهو « ةلقتسم ةدابع

 نوكي نأ الإ « دحاو ببسلا نأل ةدحاو ةرافك همزلت ريفكتلا لبق هنأ ىلإ ةيفنحلا
 ء يقرخلا لوق وهو . يناثلا مويلا نع ًاضيأ ةرافكلا همزلتف لوألا مويلا نع رفك
 . ةلبانحلا نم ركب وبأ هراتخاو

 -يعفاشلا بهذم وهو « هيلع ةرافك الف عماج مث ةين الب ناضمر يف حبصأ نم -

۳:۹ 



 بسکلاو لمعلاب ةرضلا بویعلا نم ةميلس خسنلا ضعب يفو

 امهموص (عطتسب مل ناف « نيعباتتم نیرهش مایصف دجم مل نإف)

 اريقف وأ (انیکسم نيتس ماعطاف)

 عيمجلا نع زجع ناف . رطفلا ةقدص يف ئزجي ام يأ (دم نيكسم لكل)

 ةرافكلا لاصخ نم ةلصخ ىلع كلذ دعب ردق نإف « هتمذ يف ةرافكلا ترقتسا

 . اهلعف

 هتتاف مايأ (مايص هيلعو تام نمو)

 نأب هئاضق نم نكمتي لو ضرمل هيف رطفأ نمک رذعب (ناضمر نم)

 ۱ ناو « ةيدفلاب هل كرادت الو . تئافلا اذه يف مثإ الف تام یتح هضرم رمتسا

 . هئاضق نم نکمتلا لبق تامو رذع ربغب تاف

 هتکرت نم تیم ا نع لولا جرخآ يأ (هنع معطآ)

 تاف (موی لکل)

 : يرصلا لیکلاب وهو « يدادغبلاب ثلثو لطر وهو ماعط ('''دم)

 معطأ شي تام مٹ نامش یف لجرلا ضرم زر تب سابع نا (۱)

 دواد وبا هاور] ( هيلو هنع یضق رذن هيلع ناك ناو یاضق هيلع نكي لو هنع

 .[6 ۲۱۰۱ ) مقرب دواد بأ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو (۲۶۰۱)

۳۵0۰ 



 نيعتي ال میدقلاو . ""دیدحبا لوقلا وه فنصلا هرکذ امو « حدق فصن

 حرش يف امك . كلذ هل ّنسي لب هنع موصی نأ ًاضيأ يلولل زوجي لب « ماعطإلا

 . ميدقلاب مزجلا ةضورلا يف بّوصو . بذهلا

 . هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملاو زوجعلاو (خيشلاو)

 مهنم لك (زجع نإ)

 دلا ليجعت زوجي الو ''' (ًادم موي لك نع معطيو ء رطفي موصلا نع)
 . موي لك رجف دعب زوجيو « ناضمر لبق

 ررضك موصلاب |مهقحلي ًاررض (ایهسفنآ ىلع اتفاخ اذإ عضرلاو لماحلاو)

 . ضيرملا

 بجو (و ءاترطفأ)

 لماحلا يف دلولا طاقسإ يأ (امهدالوأ ىلع اتفاخ نإو ۰ "”ءاضقلا امهيلع)

 . (۳۹۹/۲) يوونلل بذهملا حرش عومجملا (۱)
 هتوقيطي حبذا لع َكَعَو 39 : أرقي امهنع ىلاعت ہللا يضر سابع نبا عمس هنأ ءاطع نع (۲)

 : ریبکلا خيشلا وه :ةخوسنمب تسيل ) تج سابع نبا لاق( نيكشم مَع دی
 هاور] . ( ًانیکسم موی لک ناکم نامعطیف ءاموصی نأ ناعیطتسی ال ة ةريبكلا ة ًارملاو

 . [(40۰0) ريسفتلا يف يراخبلا

 ضرملا لجأل رطفلا هل حابي هنإف ۰ ضيرملا ىلع ًاسایق « ملعلا لهأ روھج بهذم وهو (۳)
 هيلع اناو اهيلع ءاضق ال هنأ ىلإ نه رمع نباو سابع نبا بهذو . ءاضقلا هيلعو

 عضرملاو اهسفن ىلع لماحلا تفاخ اذإ ) :لاق دغتهم سابع نبا نعف . طقف ماعطإلا

 -نايضقي الو ًانیکسم موي لک ناكم نامعطيو ءنارطفی :لاق ناضمر يف اهدلو ىلع



 . عضرلا يف نبللا ةلقو

 . ًاضيأ ةرافکلاو راطفالل (ءاضقلا هیلعو ات رطفآ)

 جرخي نأ "۲ (ةرافکلاو)

 قبس |ک (وهو ء دم موي لك نع)

 . يدادغبلاب ًاضيأ هنع ربعیو (يقارعلاب ثلثو لطر)

 موصلاب اررضت نإ ًاحابم (ًاليوط ًارفس رفاسلاو ضیرلاو)

 نم ةينلا كرت ًاقبطم هضرم ناك نإ ضیرمللو "۳ (نایضقیو نارطفی)

 عورشلا تقو ناکو  تقو نود ًاتقو می ناك ول اك ًاقبطم نكي مل ناو « لیللا
 یٌمُكا تداع ناف « ًاليل ةينلا هیلعف الاو ةينلا كرت هلف . ًامومحم موصلا يف

 يف روکذم وهو . عوطتلا موص نع فنصلا تكسو .رطفآ رطفلل جاتحاو

 ةياور يفو . [ملسم طرش ىلع حیحص هدانسو )۲۷٥۸( يربطلا هاور] ! ًاموص-
 وأ الماح هل دلو مأ ىأر هنأ « هضم سابع نبا نع (۲۷۱۱) يربطلا دنع یرخآ

 انيكسم موي لك ناكم يمعطت نأ كيلع «قيطي ال يذلا ةلزنمب تنأ) :لاقف ًاعضرم

 نوقيطي ال نيذلا نم تنأ ) :ظفلب (۲۰۵) ىنطقرادلا هاورو . ( كيلع ءاضق الو
 . حيحص هدانسإ : ينطقرادلا لاقو ( ءاضقلا كيلع سیلو ءازجلا كيلع مایصلا
 هتلأس هتأرما نأ :دكتي» رمع نبا نع عفان نع بويأ قيرط نم ينطقرادلا یورو

 هدانسإو] . ( يضقت الو ًانیکسم موي لك نع يمعطأو يرطفأ) :لاقف «ىلبح يهو
 .[(۱۹/4-۲۰) ينابلألل ليلغلا ءاورإ رظناو ء ديج

 . ريغلا لجأل عقو راطفإلا نأ لجأل ةرافكلاو « سفنلا نع راطفإلل ء ءاضقلا (۱)
 . رخآ ياڪآ نم ءدِیف ٍرَمَس لع ْرأ اسير ناك نم و : ىلاعت هلوقل (۲)

 .[ ١6 : ةرقبلا]



 '''ءاروشاعو ةفرع موص هنمو « تالوطلا
 . لاوش نم ةتسو ''”ضیبلا مايأو اع وساتو

 :لاق ةفرع موي موص نع لئس هيب هللا لوسر نأ . كش يراصنألا ةداتق بأ نع (۱)

 رفکی» : لاق « ءاروشاع موي موص نع لئسو .« ةيقابلاو ةيضالا ةنسلا رفكي »

 مویو « هيف تدلو موي كاذ » : لاق « نینئالا موي موص نع لئسو.« ةيضالا ةنسلا

 . )١١57([ ملسم حیحص رظنا] .« هيف لع لزنآ وأ تشعب
 . دوهیلا ةفلاخمل رشاعلا عم ماصي « مرحلا نم عساتلا مويلا وه (۲)

 يبرعلا رهشلا نم رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا مايأ يهو (۳)

 هاور] ٠ ؛رهدلا مایصک ناك لاوش نم ًاتس هعبنأ مث ناضمر ماص نما : لک هلوقل (۶)

 ملسم )١١55([.

YoY 



 خقرت

 ئ ںیم یی یتا ںی
 یورو نود سکس

COTYنو ہہ ج ۰ج .  

 فاکتعالا ماكحأ يف لصف

 رش وأ ريخ نم ءيشلا ىلع ةماقإلا : ةغل وهو

 . "صوصخ دصقب دجسمب ةماقإلا : ًاعرشو

 نم ريخألا رشعلا يف وهو تقو لک يف (''ةبحتسم ةنس فاکتعالاو)

 يضر يعفاشلا دنع يهو . ردقلا ةليل بلط لجأل هريغ يف هنم لضفأ ناضمر

 . ریخآلا رشعلا يف ةرصحنم هنع ىلاعت ہللا

 ةليل رتولا يلايل ىجرأو اهاجرآ رتولا يلايل نکل ء اه ةلمتحم هنم ةليل لكف

 . نورشعلاو ثلاثلاو نورشعلاو يداحلا

 فاكتعالا يأ (هلو)

 اهدحأ (ناطرش)

 ةيضرفلا روذنملا فاكتعالا يف يونيو (ةينلا)

 لب « ةنينأمطلا ردق ثبللا يف يفكي الو (دجسملا يف ثبللا) يناثلا (و)

 . یلاعت هللا ةعاطل دجسلا موزل وه : هفيرعت يف ىلوألاو (۱)
 ىلع بجي ال فاكتعالا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق « رذنلاب بجيو (۲)

 نم) ۰ لہ هلوقل ء ًارذن فاکتعالا هسفن ىلع ءرملا بجوي نأ الإ ء ًاضرف سانلا

 . [(51595) يراخبلا هاور] «هعطیلف هللا عيطي نأ رذن
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 ̂ . ًافوکع ثبللا كلذ یمسی ثيحب هيلع ةدايزلا

 . ""ةبانجو سافنو ضيح نع ءاقنو لقعو مالسٍ : فکتعلا طرشو

 فکتعلا دترا ولو . بنجو ءاسفنو ضئاحو نونجمو رفاک فاکتعا حصي الف

 . هفاکتعا لطب رکس وأ

 "۲ فکتعلا (جرخ الو)

 يف امو طئاغو لوب نم (ناسنالا ةجاحل الا روذنلا فاکتعالا نم)

 ةبانج لسغك امهانعم

 . اهلجال دجسلا نم ةأرملا جرختف . سافن وأ (ضیح نم رذع وأ)

 نم رذع (وآ)

 مداخو شرفل جاتحي ناك نأب دجسلا يف (هعم ماقلا نکمی ال ضرم)

 لوقب جرخو . لوب رارد) وأ لاهساک دجسلا ثيولت فاخي وأ  بیبطو

 جورخ ا زوجي الف « ةفيفخ ىمحك فيفخلا ضرملا هرخآ ىلإ نكمي ال فنصملا

 اهبیسب دجسملا نم

 رجآ هلف تاعاس وأ ةعاس دجسلا يف ثبللا امو « ةليل نم لقآ فاکتعالا دري لو (۱)
 ةكئالملا» : هك هلوقو «ةالصلا مترظتنا ام ةالص يف متنآو» : ال هلوقل ةالصلا

 رفغا مهللا : لوقت « ثدحي مام هيف یلص يذلا الصم يف مادام مكدحأ ىلع یلصت
 . )٤۳۸([ يراخبلا هاور] «همح را مهللا « هل ۰

 . لفطلا نم فاکتعالا ةحص مدعل زييمتلا : ًاضيأ دی ہطورش نمو ()



 فاکتعالا (لطبیو)

 فکتعلا ةرشابم امأو .ميرحتلاب ًالاع فاکتعالل ًاركاذ ًاراتخم (ءطولاب)

 . ملعأ هللاو " "الف الاو لزنآ نإ هفاکتعا لطبیف ةوهشب

 دهشي الو « ًاضيرم دوعی ال نأ فکتعلا ىلع ةنسلا» : تلاق اغفخ ةشئاع نع (۱)
 الو « هنم دب ال ام الإ ةجاحل جرخي الو  اهرشابی الو ء ةأرما سمی الو ؛ ةزانج
 (۲۷۳) دواد وبآ هاور] «عماج دجسم يف الإ فاکتعا الو « موصب الإ فاکتعا

 _ . «موصي نأ فکتعا نميف ةنسلاو» : يقهيبلا دنعو . [حیحص وهو

۲٥۵ 



 قرب ع

 ئی رج ی9 ںی
 یی وزا 2 سکس

 5 COہ ج ۲ج ۱۲۲۱۰۵

 جح ا ماكحأ باتک

 ۲" كسنب مارح ا تیبلا دصق : ًاعر شو . دصقلا : ةخل وهو

 «لقعلاو ”' غولبلاو « مالسالا : ءایشآ ةعبس '''جحل ا بوجو طئارشو)

 . كلذ دضب فصتلا ىلع جح ا بجي الف (* ةيرحاو

 صخشک اهيلإ جاتحي ال دقو . اهيلإ جاتحا نإ هتيعوأو (دازلا دوجوو)

 اهنم ءاملا لمح داتعلا عضاولا يف ءالا دوجو ًاضيأ طرتشیو . ةكم نم بيرق

 . لثملا نمثب

 )١ كسدلل : عوبطملا حرشلا ين( .

 يفو [(۸۷) حاحصلا راتخم] . كسنلل ةكم دصق وهو . دصقلا : ةغللا يف جحلا ()

 حرشلا] . لپ ہللا لوسر ةنس يف ءاج ام ىلع كسانلا ءادأب هلل دبعتلا : رخآ فيرعت
 . [01/ /۷) عتمملا

 مالسالا ةجح نع هئزجي الو لفطلا نم حصيو « جحلا بوجول طرش غولبلا (۳)
 : تلاقف ء ًايبص الل يبنلا ىلإ تعفر ٌةأرما نأ نشو سابع نبا ثيدحل «هترمعو
 : ًاعوفرم هعفخ هنعو [(177) ملسم هاور] .« رجأ كلو معن » : لاق ؟ جح اذغآ

 يف يعفاشلا هاور ثیدح نم ءزج] .« ىرخأ ةجح هيلعف غلب مث جح يبص اهبأ»
 . [(485) ءاورالا يف ينابلالا هححصو هدنسم

 جح نإف « هديسب رارضإ هيلع ¡ ةرمعلاو جح ا باجیإ نألو ؛عیطتسم ريغ دبعلا نال( )٤

 ةجح هيلعف قتع مث جح دبع اهْيأو ١ :ةلَع هلوقل « ؛مالسالا ةجح نع ہٹزجت الف قيقرلا

 .هأزجأ اهب فقوف « ةفرع ةيشع دبعلا قتعأ ناف [هلبق يذلا ثيدحلا رظنا] .( یرخآ

 فقوملا دهشف « ةفرع ةيشع مالغلا ملتحا وأ « كولمملا قتعأ اذإ ) : ءاطعو ةداتق لاق

 . [(441/) مقر ثيدح ليلغلا ءاورإ رظنا] . ( امهنع أزجأ



 ناك اذإ اذه ء راجتتسا وأ ءارشب هلثل حلصت يتلا "۳ (ةلحارلاو)

 ناک ناف ء ال مأ یثلا ىلع ردق ءاوس رثكأف نیتلحرم ةكم نيبو هنيب صخشلا

 . ةلحار الب جحا همزل « يثلا ىلع يوق وهو نیتلحرم نود ةكم نيبو هنیب

 هباهذ ةدم مهتنوم هيلع نم ةنوم نعو هنْید نع ًالضاف رکذ ام نوک طرتشیو

 . هب قيلي دبع نعو « هب قئاللا هنکسم نع ًاضيأ ًالضافو « هبايإو

 قيلي ام بسحب ًانظ قيرطلا نمأ انه ةيلختلاب دارلاو (قيرطلا ةيلختو)

 هيلع بجي ۸ ء هعضب وأ هلام وأ هسفن ىلع صخشلا نمأي مل ولف . ناكم لكب

 : هلوقو . جحلا

 نأ : ناكمإلا اذهب دارلاو « خسنلا ضعب يف تباث "” (ريسملا ناكمإو)

 ىلإ دوهعملا ريسلا هيف نكمي ام ةلحارلاو دازلا دوجو دعب نامزلا نم ىقبي

 جحلا همزلي مل مايألا ضعب يف نيتلحرملا عطقب جاتحي هنأ الإ نكمأ ناف «جحلا

 .ررضلل

 اهدحأ (ةعبرأ جحلا ناكرأو)

 )١( هبايإو هباهذ ةدم هلايع ةقفنو هتقفنل ادجاو نوكي نأ : جح ا بوجو طورش نم ‹

 دواد وبأ هاور ۰ «توقي نم عیضی نأ ًامثإ ءرم اب یفک» : اپ هلوقل )۱14٩۲([.

 ) )۲ريسفت « رسلا ناکماو قیرطلا ةيلختو ةلحارلاو دازلا : ةثالثلا ءايشألا هذهو
 . ةعاطتسالل



 دعب ةظحلا جحلاب مرحلا روضح دارلاو ۳ (ةفرعب فوقولا) يناثلا (و)

 نوک طرشب « ةجح ا يذ نم عساتلا مویلا وهو ۰ ""ةفرع موی سمشلا لاوز

 ىلإ فوقولا تقو رمتسیو . هيلع ىمغم الو ًانونجم ال ةدابعلل ًالهأ فقاولا

 ۲۳  ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو ء رحنلا رجف

 تیبلا هفاوط يف ًالعاج « تافوط عبس '' (تیبلاب فاوطلا) ثلاثلا (و)

 أدب ولف . هندب عیمجب هرورم يف هل ًايذاحم دوسالا رجحلاب ًاثدتبم « هراسي نع

 . بسحي مل رجح ا ريغب

 .” تارم عبس  (ةورملاو افصلا نيب يعسلا) عبارلا (و)

 نم هباهذ بسحيو ةورلاب متخيو افصلاب "ورم لوأ يف أدبي نأ هطرشو

 لبج فرط : رصقلاب افصلاو . یرخآ ةرم هيلإ اهنم هدوعو ةرم ةورلا ىلإ افصلا

 . [حيحص وهو (۸۸۹) يذمرتلا ثيدح نم ءزج] . «ةفرع جحلا» : 6 هلوقل (۱)

 ةفرع يف ءاقبلا بجي نکلو « نکرلا هب لصحي ةظحل ولو لاوزلا دعب ةفرعب فوقولا ()
 . سمشلا بورغ ىلإ

 نم ءزج] . «جحلا كردآ دقف رجفلا عولط لبق عمج ةليل ءاج نم» : ی هلوقل (۳)
 . [(۷۰۵) يذمرتلا ننس حیحص يف ينابلالا هححصو يذمرتلا هاور ثيدح

 . قبلا با اوفَوْطيلَو 9 : ىلاعت هلوقل (4)
 هححصو دمحأ هاور] . «يعسلا مكيلع بتك دق هللا نإف « اوعسا» : ةي هلوقل (۵)

 )۹٦۸([. عماجلا حيحص يف ينابلألا

 )٦( هارم : لصألا ین .
 . ةرم وأ یف : لصألا يف (۷)



 نم يقبو . ةكمب فورعلا مضولا ىلع ملع : میم ا حتفب ةورلاو . سیبق يبأ

 ناف . ""روهشلا وهو ًاكسن ایهنم ًالك انلعج نإ ريصقتلا وأ قلح ا : جحلا ناکرآ
 مارحإلا ميدقت بجيو . ناكرألا نم اسيلف روظح ةحابتسا امهنم الك نإ انلق

 . ةقباسلا ناكرألا لك ىلع

 : ءايشأ ةعبرأ اهضعب ينو . خسنلا ضعب يف ایک (ةثالث ةرمعلا ناكرأو)

 ۲۳" (نیلوقلا دحأ يف ريصقتلا وأ قلح او  يعسلاو  فاوطلاو « مارحالا)

 . ةرمعلا ناكرأ نم نوكي الف الإو «ًابيرق قبس مک حجارلا وهو

 اهدحأ (ءايشأ ةثالث ناكرألا ريغ جحا " تابجاوو)

 . يناكملاو ينامزلاب قداصلا (تاقيملا نم مارحإلا)

 . ةجحلا يذ نم لايل رشعو ةدعقلا وذو لاوش : جحلل ةبسنلاب ينامزلاف

 يف جحلل يناكملا تاقيملاو . اهمارحإل تقو ةنسلا عيمجف « ةرمعلل ةبسنلاب امأ

 تاقيمف ةكمب میقلا ريغ امأو . ًايقافآ وأ ناك ًايكم ةكم سفن ةكمب ميقملا قح

 ةفينح وبأو كلام لاق هبو «كسن هنأ انبهذم يف حيحصلا) : هللا همحر يوونلا لاق )١(

 حرش عومجملا] (كسنب سيل هنأ : يعفاشلا يلوق دحأ يفو «ءالعلا روهمجو دمحأو
 )5١/8/8([. بذهملا

 مهسوؤر اوقلحيو ةورملاو افصلابو تيبلاب اوفوطي نأ هباحصأ رمأ ب يبنلا نال (۲)
 . الالح ةكمب اوميقيو

 . مدب ربجي هنإف رذعل وأ ًاوهس وأ ًالهج هكرت نمو « دمع هكرت زوجي ال بجاولا (۳)
 . رذعل وأ الهج وأ اوهس الو ًادمع ال طقسي ال هنإف نكرلا فالخب

۳۹۰ 



 نمو رصم نمو ماشلا نم هجوتلاو . ةفيلحلا وذ ةفيرشلا ةنيدلا نم هجوتلا

 نمیلا دجن نم هجوتلاو . مَلْعَلَي نمیلا ةماهت نم هجوتلاو « ةفحجلا برغلا
 () . قرع تاذ قرشلا نم هجوتلاو . ۲" نرق زاجح ا دجنو

 جح ا تابجاو نم يناثلا (و)

 . ةبقعلا ةرمج مث « یطسولا مث یرغصلاب أدبي "۳" (ثالثلا رامجلا يمر)

 تفیلحا اذ ةنيدلا لهأل ةا هللا لوسر تقو» : لاق دشت سابع نبا ثيدحل (۱)
 نلو نه ّنهف ءململی نميلا لهألو «لزانملا نرق جن لهألو «ةَفْحُجلا ماشلا لهألو
 نم هلهمف نہنود ناك نمو «ةرمعلاو جح ا ديري ناك نمل ٌنهلهَأ ريغ نم ٌنھيلع ىتأ
 ملسمو )١077( يراخبلا هاور] . «اهنم نولس ةكم لهآ ىتح كاذكو «هلهأ

(۱۱۸۱)]. 
 . قارعلا لهآ تاقیم وهو (۲)
 . رحنلا موی يف اهدحو ةبقعلا ةرمج يمر كلذكو « ثالثلا قیرشتلا مايأ يف (۳)

 : يمرلا تقو

 . ءاسملا ىلإ دتمیو « قورشلا دعب نم ؛ رحنلا موی يمرلا تقو -

 . ءاسلا ىلإ دتمیو سمشلا لاوز دعب نم « ةئالثلا مایالا يف يمرلا تقو - ۲

 «مککسانم ينع اوذخأتلا : لاقو « تاقوألا هذه یف یمر اِ لوسرلا نأل : لیلدلا

 . اهتقو لوآ يف ةدابعلا لعف نم هيف امل ۰ هلعفلو ءُ هنیبل كلذ لبق زاج ولو

 (؟ تیسمآ امدعب تیمر» : لثُس ام ب هلوقلف ٠ ءاسلا ىلإ یمرلا دادتما لیلد امأو

 وأ ءاسلا لوأ نع لصفتسی مو [(۱۷۳۰) يراخبلا هاور] «جرح ال» : و لاقف
 . هرخآ

 لبق ًاليل ةفلدزلا نم اوعفد اذإ نسلا یف رابکلاو نادلولاو ءاسنلاك ةفعضلل زوجیو

 دنع ةلدألا رظنا] . رجفلا عولط لبق ولو مهوصو دنع اومري نأ رجفلا عولط
 . [ةفلدزمب تيبملا ىلع مالكلا
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 ةعفد نيتاصح ىمر ولف ۳ . ةلحاو ةدحاو تايصح عبس ةرمج لك يمريو

 "۳" . ىفك تارم عبس ةدحاو ةاصحب ىمر ولو . ةدحاو اتبسح ةدحاو

 . صجو ؤلؤلك هريغ يفكي الف « ًارجح هب يمرملا نوک طرتشيو

 قلا لجرلل لضفألاو . ريصقتلا وأ "۳ (قلحلا) ثلاثلا (و)

 وأ ًاقلح سأرلا نم تارعش ثالث ةلازإ قلحا لقأو . °” مصقتلا ةأرمللو

 . ةدحاو دعب ةدحاو : عوبطملا حرشلا يق (۱)

 راهنلاب اولغتشي الثل ليللا يف ةفلدزلا نم ىصحلا ذخأ بابحتسا ةيعفاشلا بهذم (؟)
 . ًاضيأ راج ا ىصح لسغ بحتسيو « هليصحتب

 ىلإ هيَ يبنلا لصو امل لب < ء ةفلدزملا نم ىصحلا طقتلا هنأ لب يبنلا نع حصي ملو

 . رجفلا ىلإ مان مث ريخأت عمج ءاشعلاو برغملا ىلص ةفلدزملا
 نأ ثيداحألا نم ءيش يف ملعي ال) : هللا همحر رذنملا نبا لاق « یصح ا لسغ امأو

 « ءاطع ناكو : لاق ء اهلسغل ىنعم الو : لاق . اهلسغب رمأو اهلسغ و يبنلا

 عومجملا رظنا] . (اهلسغ نوري ال ملعلا لهأ نم ريثكو « كلامو « يروثلاو
 0191و 114/40 يدونا

 . ہللا همحر يوونلا حجر امك نكر هنأ حجارلا (۳)
 الإ لعفي ال وهو ا ىبنلا لعف هنألو ء ثالث نيقلحملل اعد اک یبلآ نال (9

 نأو ریصقتلا نم لضفأ قلح ا نأ ىلع اوعجآ ) : هللا همحر يوونلا لاق . لپ لمكألا
 ىلوألا ةجحلا يف همزلي هنأ  يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا هاكح ام الإ ئزجي ريصقتلا
 دودرم لطاب «هنع حص نإ اذهو : يوونلا لاق ءريصقتلا هئرجي الو .قلحلا

 .[(۲۰۹/۸) يوونلل عومجملا] . (هلبق نم عامجإو صوصنلاب
 ةعدب هنأل قلح ا نم هركي :اولاقو سصقتلا نهيلع انا ءاسنلا ىلع قلح ال نأ اوعمجأ )٥(
 ردق ةريفض وأ نرق لك نم ةأرملا رصقتو [(۲۱۰ /۸) عومجملا] . ةلثُم هيفو ّنهقح يف
 . [ردصملا سفن] . ةلمنألا

۳۹ 



 ىسوم ا رارمإ هل نسي هسأرب رعش ال نمو . ًاصق وأ ًاقرح وأ ًافتن وأ ًاريصقت

 سأرلا رعش ماقم اهريغو ةيحللا نم سأرلا ريغ رعش موقی الو . هيلع

 اهدحأ (عبس جحلا ننسو)

 هتاقيم نم جحلاب الوآ مرحي نأب (ةرمعلا ىلع جحلا ميدقت وهو « دارفإلا)

 اهلمعب يتأيو . " ةرمعلاب مرحيف ء لحلا ىندأ ىلإ ةكم نم جرخي مث هنم غرفيو

 . ًادرفم نكي مل سكع ولو

 عفريو . مارحإلا ماود يف اهنم راثكإلا نسيو ۲۶ (ةيبلتلا) يناثلا (و)

 كلام لاقو « تارعش ثالث ريصقتلا وأ قلحلا يف بجاولا نأ ةيعفاشلا بهذم )١(
 . عبرلا ةفينح وبأ لاقو « سأرلا رثكأ بجي : دمحأو

 ام لقأ ىلع راصتقالا زاجف .ثالث هلقآ رعشلاف ثالث عمجلا لقأ نأ : ةيعفاشلا ليلدو
 هنأ حيحصلاو) : هللا همحر نيميثع نب دمحم خيشلا ةمالعلا لاق .رعش قلح یمسی

 حرشلاو (۲۱۵/۸) يوونلل عومجملا : رظنا] . (هرعش عيمج نم رصقی نأ ذب ال

 . 10۳ ۱۲ /۷) نيميثع نبال عتملا

 هسأر ىلع یسولا رارمإ بحتسیو «ةیدف الو هيلع قلح ال  هسأر ىلع رعش ال نم (۲)

 :لاق ی يبنلا نع دشت رمع نبا ثيدحل « بجي : ةفينح وبآ لاقو . بجي الو

 وهو) : يوونلا لاق .« هسأر ىلع یسولا زمي رعش هسأر ىلع نكي مل اذإ مرحلا »
 . 105١5 /4) عومجملا] .(اضیآ فيعض فوقوم

 رخآ ناف « ةدحاو ةنس يف رمتعی مث جحي نأ : ةيعفاشلا دنع دارفالا ةيلضفأ طرش (۳)

 ةنس نع ةرمعلا ريخأت نآل < . لضفأ نارقلاو متمتلا نم لكف < جحا ةنس نع ة ةرمعلا

 . ١9١([ /۷) يوونلل عومجلا] . هورکم جحلا

 : ةيبلتلا مکح يف ملعلا لهآ فلتحا (6)
 . ءىش اهکرتب بجي ال ننسلا نم ةنس اهنآ ىلإ دمحأو یعفاشلا نامامالا بهذ ۱

 -حیجرتو ءةيرهاظلا بهذم وهو « ةبجاو اهنأ ىلإ كلامو ةقينح وبأ نامامالا بهذو - ١



 كيبل ء كيبل مهللا كيبل : اهظفلو ."" اہعوص ضفخت ةأرملاو ءاہب هتوص لجرلا

 ةنحج لا ىلاعت هللا لأسيو . هيي يبنلا ىلع ىلص ةيبلتلا نم غرف اذإو
۰ ۲ 

 ۲۱ ,رانلا نم هب ذاعتساو « هناوضرو

 نایبلا ءاوضآو (۱۰۷ -۱۰) ةمئألا فالتخا يف ةمالا ةمحر : رظنا] . یناکوشلا>
 يناکوشلل راطوألا لینو (۲۲۵/۷) يوونلل عومجلاو (۳4۹/۵) يطيقنشلل

(۳۲۳/۶)]. 

 : حيجرتلا

 نم هريغو يذمرتلا ىور امل «ةيبلتلا بوجو وهو ریخآلا لوقلا ء ةلدألاب حجرتي يذلاو

 رمآ نأ ينرمأف لیربج يناتأ ) : لک هللا لوسر لاق : لاق هنعوخ بئاسلا ٹیدح

 رمألاو [(۸۳۷) يذمرتلا هاور] « ةيبلتلاب وأ لالمالاب مهتاوصآ اوعفری نأ يباحصأ

 . موزلملاب رمأ مزاللاب
 یضتقی رمألا نأ يهو «ةيرهاظلا عم لوصألا يف ةررقملا ةدعاقلا) : هللا همحر يطيقنشلا لاق

 . [(567 /۵) نايبلا ءاوضأ] . (هنع فراص ليلدل الإ بوجولا

 . عوبطملا نم طقاس « اعوص ضفخت ةأرملاو : هلوق (۱)

 نم اهتوص نأ كش الف توصلا ةميخرلا ةباشلا ةأرملا امأ) : هللا همحر یطیقنشلا لاق
 نساح نم ميخرلا توصلا نأ مولعملا نمو «لاحب هعفر اه زوجي الو ءاسنلا نتافم
 . [(۳۵۳ /۵) نايبلا ءاوضأ رظنا] . (اهنتافمو ءاسنلا

 نم ًائيش ةيبلتلا يف دئاز داز ناف : يعفاشلا لاق) : هللا همحر يذمرتلا ىسيع وبأ لاق (۲)
 . لَك هللا لوسر ةيبلت ىلع رصتقي نأ لا بحأو هللا ءاش نإ سأب الف هللا میظعت
 دن رمع نبا نع ءاج ال ءاهيف هللا ميظعت ةدايزب سأب ال : انلق امنإو : يعفاشلا لاق

 كيبل : ِهِلَبِق نم هتيبلت يف دشت رمع نبا داز مث كلك هللا لوسر نع ةيبلتلا ظفح وهو
 . )١١85([ ملسم هاور] . ( لمعلاو كيلإ ءابغرلاو

۲۴ 



 فوقولا لبق ةكم لخد جاحب صتخیو ('''مودقلا فاوط) ثلاثلا (و)

 . مودقلا فاوط نع هأزجأ ةرمعلل فاط اذإ رمتعلاو . ةفرعب

 مالک هیضتقی ام وه ننسلا نم هدعو (ةفلدزمب تیبلا) عبارلا (و)

 ةفلدزمب تيبم لا نأ بذهملا حرشو ةضورلا ةدايز يف يذلا نکل < يعفارلا

4 
 . بجاو

 ماقم فلخ امهيلصيو هنم غارفلا دعب ("”فاوطلا اتعكر) سماخلا (و)

 . ًاليل امم رهجيو رام امھیف ةءارقلاب ٌرسيو . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 يأ يفف الاو « دجسملا يفف الإو « رجحلا يفف ماقملا فلخ امهلصي مل ناو

 . هريغو مرح ا نم ءاش عضوم

 مامإلا بهذو « دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ ةثالثلا ةمئألا دنع ةنس مودقلا فاوط (۱)
 . يكلاملا هقفلا ةنودم] . مد هيلعو مثأ رذع الب هكرت نإ « هبوجو ىلإ كلام
 . ١5([ 5 /۳) یلیحز .د يمالسإلا هقفلاو ١١5( /۲) ينايرغلا .د

 تيتأ : لاق كعنهذ یئاطلا سّرضم نب ةورع ثيدح . بوجولا ىلع لديو (۲)

 نم تئج ينإ هللا لوسر اي : تلقف «ةالصلا ىلإ جرخ نيح ةفلدزلاب الگ هللا لوسر
 هيلع تفقو الإ لبج نم تكرت ام هّلاو ءيسفن تبعتأو يتلحار تللكأ «ءيط لبج
 ىتح انعم فقوو هذه انتالص دهش نم ) : 35 هللا لوسر لاقف ؟ جح نم يل لهف

 هاور] «هثفت ىضقو هجح متأ دقف راهن وأ ًاليل كلذ لبق ةفرعب فقو دقو «عفدن

 . [حيحص نسح ثيدح : لاقو (۸۹۱) يذمرتلا

 نم غرف اذإف) : ءاهقفلا ةفحت يف لاق  فاوطلا يتعکر بوجو ىلإ ةيفنحلا بهذو (۳)
 هيلع رسيت ثيح وأ «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم دنع نيتعكر يلصي فاوطلا

 .[(4۰۲ /۱) يدنقرمسلل ء ءاهقفلا ةفحت] (ةبجاو اندنع يهو دجسلا يف

۲ 10٥ 



 ححص نکل يعفارلا هححص ام اذه (ینمب تیبلا) سداسلا (و)

 ° . بوجولا ةضورلا ةدايز يف يوونلا
 ناك ًاجاح رفسل ةكم نم جورخما ةدارإ دنع (عادولا فاوط) عباسلا (و)

 حوجرم لوق هتينس نم فنصلا رکذ امو .ًاريصق وأ رفسلا ناك ًاليوط . ال وأ

 ا" . هبوجو رهظألا نکل

 (طيخملا نم مارحإلا دنع) بذهملا حرش يف ایک تح (لجرلا درجتيو)

 . لعنو فخ نم بايثلا ريغ نعو اهدوقعم نعو اهجوسنم نعو بايثلا نم

 .نيفيظنف الإو نيديدج (نيضيبأ ًءادرو ًارازإ سبلیو)

 ةيعفاشلا يلوق نم حیحصلاو « ةيكلاملا نم روهمجلا بهذ بوجولاب لوقلا ىلإو (۱)
 تيبيل ايب ىبنلا نذأتسا عف سابعلا نآ» : دین رمع نبا ثيدحل ء ةلبانحلاو

 .[(۱۷40) يراخبلا هاور] «هل نذأف هتياقس لجأ نم ىنم ی ایل ةكمب
 ينانيغرملل ةيادهلا] . ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع بجاو عادولا فاوط (؟)

 .[(4607/۲) ةمادق نبال يناكلاو (۲۹6 /۸) يوونلل عومجملاو (۱۸۰/۱)

۲٦ 



 مارح الا تامّرحم ماكحأ يف لصف

 مارح لا ببسب مرحي ام يهو

 اهدحأ (ءايشأ ةرشع '''مرحملا ىلع مرحيو)

 دوقعلاو ء عردك جوسنلا سبلو فخو ءابقو صيمقك (طيخملا سبل)

 . هندب عیمج يف دبلك
 . هضعب وأ ('''ساأرلا ةيطغت) يناثلا (و)

 رضي مل ًارتاس دعي مل ناف « نيطو ةمايعک ء ًارتاس دعي امب (لجرلا نم)

 /*” لمحمب هلالظتساو ء''ءام يف هساهغناکو « هسأر ضعب ىلع هيدي عضوك

 . ةرمع وأ جحب (۱)

 لاقف ؟ بايثلا نم مرحلا سبلی ام : لكك يبنلا لأس الجر نأ : دی رمع نبا نع (۲)

 الو «تالیوارسلا الو «مئامعلا الو ءصمقلا بايثلا نم اوسبلت ال » : الگ هللا لوسر

 نم لفسآ ایهعطقیلو ءنیفح ا سبلیلف نیلعتلا دجي ال دحَ الإ «فافخلا الو «سناربلا

 يراخبلا هاورا ( شرولا الو نارفعزلا هّسم ًائيش بايثلا نم اوسبلت الو «نیبعکلا

 . [(۱۱۷۷) ملسمو (۱۳۶)

 لاعت ) : ةفححلاب نومرحم نحنو عش رمع يل لاق : لاق دغته» سابع نبا نع (۳)

 مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « يعفاشلا هاور] . ( ءاملا يف ًاسفن لوطأ انّيأ كيقابأ
 )٢۰١١([.

 عادولا ةجح لو ہللا لوسر عم تججح» : تلاق اف نيصحلا أ نع )٤(

 عفآر رخآلاو ء لَك يبنلا ةقان ماطخب ذخآ امهدحأو ًالالبو ةماسأ تيأرف

 .[(۱۲۹۸) ملسم هاور] . «ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ٌر ا نم هرتسي هبوث

۲۷ 



 . هسأر سم ناو

 اهیلع بجيو رتاس دعي امب "" (ةأرملا نم) هضعب وأ (هجولا) ةيطغت (و)
 ىلع لدست نأ اهو « هب الإ سأرلا عیمج رتس ىتأتي ال ام اههجو نم رتست نأ

 وبأ یضاقلا لاق امك . ىثنخلاو « "'”اهوحنو ةبشخب هنع ًايفاجتم ًابوث اههجو

 نإ هنأ « روهمجلا هيلع يذلاف ةيدفلا امأو . طيخملا سبلو رتسلاب رمؤي : بيطلا

 . تبجو امهرتس ناو كشلل ةيدفلا بجت م هسأر وأ ههجو رتس

 همحر فنصملا هذع اذك رعشلا حيرست يأ (رعشلا ليجرت) ثلاثلا (و)

 . تامرحملا نم ہللا

 . رفظلاب رعشلا كح اذكو « هوركم هنأ بذهملا حرش يف يذلا نکل

 ّيأب هتلازإ دارملاو . هقارحإ وأ هفتن وأ رعشلا يأ "” (هقلح) عبارلا (و)

 يراخبلا هاور] . «نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنت الو» : ثيدحل )١(

(۱۸۳۸)]. 
 نع حص دقف  لدسلا امآ هجولا ىلع دشلا وهو « باقنلا وه ء ةأرملا هنع تیہن يذلا (۲)

 ءامسأ عم نحنو «تامرحم نحنو انهوجو رّمخن انك ) : تلاق اهنأ رذن ا تنب ةمطاف

 انک) : تلاف اف ءامسأ نع مكاحلا هاورو [حيحص وهو كلام هاور] . (رکب يبأ تنب

 . (لاجرلا نم انهوجو يطخن
 عامجالا لقن «سأرلا رعش قلح ميرحت ىلع نوملسلا عمجأ) : هللا هر يوونلا لاق (۳)

 يبصلا يلو ىلع بجي كلذكو «ةأرملاو لجرلا همیرحت يف ءاوسو «هریغو رذنلا نبا هيف
 . (هتلازإ نم هريغو يبصلا نيكمت هيلع مرحيو «هرعش ةلازإ نم هعنمي نأ مرحلا

 ۱ . ٠٤١([ /۵) ينغلا رظناو (۲6۷ /۷) يوونلل عومجلا]
 -دب الو فیفخ اذه) : كلام لاق هوحنو ءوضولاب هرعش طقاست نم ىلع ءىش ال : ةدئاف

۳۹۸ 



 . ًايسان ولو ناك قیرط

 لجر وأ "۳ ةأرما دي نم اهتلازإ يأ ('''رافظألا ميلقت) سماخلا (و)

 دز ۽ یدانو م صعب ع 216 ٥رپ لمحہ لا ةلازإ هلف هب ىَّذأتو مرحلا رفظ ضعب سكنا اذإ الإ « هريغ وأ ميلقت

 )۳ طقف

 ةحئار هنم دصقي اب ًادصق هلابعتسا يأ “” (بیطلا) سداسلا (و)

 هاکحو «هسأر مرحلا كح ةحابإ يف ًافالخ ملعأ ال) : يوونلا لاقو .(هنم سانلل-
 ءاوضآ : رظنا] . (هرعش فتني الئل قفرب : اولاق نکل «ءالعلا نم ةريثك ةعامج نع
 .[(۲۸/۷) عومجلاو (4۰۰ /۵) يطيقنشلل نایبلا

 يف رفظلا ملق ميرحت ىلع نيملسملا عامجإ هریغو رذنلا نبا لقن دقو) : يوونلا لاق (۱)
 عومجلا] . (فالخ عام الا يف دوادب دادتعالا يفو «دوادب اودتعی  مهلعلف مارحالا

 نایبلا ءاوضآ] عامجإلا يف دواد رابتعا نییلوصالا دنع رھظألاو . [(۲4۸/۷)

 . [(۰۳و )۵/ ٣١٤

 ةيدفلا هیلعف ًادعاصف رفاظآ ةئالث مّلق نإ هنأ : ةيعفاشلا دنع ةيدفلا هب مزلت ام طباضو
 حصألاو « رعشلا مکحک ایهیف مكحلاف نیرفظ وأ ء ًادحاو ًارفظ ملق ناو ء ةلماك

 . نیدم نیترعشلا يفو أدم ةرعشلا يف نأ : مهدنع

 نباو رذنملا نباو ء ريرج نبا هجرخآ ام « مرحملل رافظألا ميلقت ميرحت ىلع ةلدالا نمو

 : لاق هک َْمُهَكَفَت أوُصَقَيَل مث # : ىلاعت هلوق يف دتهم سابع نبا نع « متاح يبأ
 وحنو اف لا س صقو «بايثلا سبلو «سأرلا قلح نم مهمارحإ عضو : ثفتلاب ينعي
 فتنو «ةناعلا قلح : ثفتلا : لاق بعک نب دمحم نع ةبيش يبأ نبا جرخأو . كلذ
 يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ] . رافظالا ميلقتو «براشلا نم ذخألاو طبالا

 .[(5 )۵/ 5:١

 . لجر وأ دب ب نم : عوبطملا حرشلا يف (۲)
 . (۱۷/۱) ينانيغرملل ةیادغاو 2١57 /5) ةمادق نبال ينغملا رظنا (۳)

 -ًابوث الو» : : ًاعوفرم دشت رمع نبا ثیدح « ء ملعلا لهأ نیب قافتا لحم اذهو )٤(

۳۹۹ 



 يف داتعلا هجولا ىلع هب هقصلی نأب ء هبوث يف روفاکو كسم وحن ۰ بیطلا

 لمعتسم يف قرف الو . '''بیطلا هلكأك « هنطاب وأ هرهاظ هندب يف وأ ء هلامعتسا

 ول ام ًادصق :" ب حرخو . ال وأ ناك مشخآ ء ةأرما وأ ًالجر هنوک نيب بیطلا

 هنأ يسن وأ « همیرحت لهج وأ « هلامعتسا ىلع هرکآ وأ ء ًابیط هيلع حیرلا تقلآ

 . تبجو ةيدفلا لهجو هميرح ملع ناف . هيلع ةيدف ال هنإف « مرح

 نم لوكأم هلصأ يف ام وأ لوكأملا يربلا "” (ديصلا لتق) عباسلا (و)

 هرعشو هئزج ضرعتلاو هيلع ديلا عضوو « هديص ًاضيأ مرحیو « ریطو شحو

 . هسيرو

 هسفنل حاکنلا دقعي نأ مرحملا ىلع مرحيف ''' (حاکنلا دقع) نماثلا (و)

 . ةيالو وأ ةلاكوب هريغ وأ

 . [۱۱۷۷) ملسمو (۱۳4) يراخبلا هاور] «نارفعزلا وأ سرولا هّسم-

 حير هل قبي ملف بیطلا كلهتسا نإ الإ بيط هيف ًاماعط لكأي نأ مرحملل زوجي ال (۱)

 (۲۷۳ /۷) بذهملا حرش عومجملا] . هيلع ءيش الو زئاجف ء معط الو نول الو

 .[(۲۷ /۱) ليبسلا رانمو

 . ًادصق : هلوقب : يآ (۲)

 تل اما لای : ىلاعت هلوقل  مرحملل ربلا ديص ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا(۳)
 ۰1۹0 : ةدئاملا] # مح منو ہا دیصلا

 ثیدحل « ةلبانح او ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ملعلا لهأ روهمج بهذم وهو )٤(

 ملسم هاور] «بطخي الو حكتُي الو مرحلا حكني الا : ًاعوفرم نشي نامثع
(۱2۰)]. ۱ 

۳۷۰ 



 وأ جح يف عماج ءاوس ء میرحتلاب ملاع لقاع نم ''” (ءطولا) عساتلا (و)

 . ةيبنجأ وأ ةكولم وأ ةجوز « ىثنأ وأ رکذ نم « ربد وأ لبق ین « ةرمع

 ةلبقو سملك جرفلا نود يف (ةرشابملا) رشاعلا (و)

 . مرحي الف ةوهش ريغب امأ (ةوهشب)

 ةقباسلا تامرحملا يأ (كلذ عيمج ینو)

 . ةدرفملا ةرمعلا هب دسفت روكذملا عاجلاو « اہنایب يتأيسو (ةيدفلا)

 ء عاجلا امأو . ًاداسفو ةحص هل ةعبات يهف « نارق يف جحلا نمض يف "يتلا

 لوألا للحتلا دعب امأ . " هلبق وأ فوقولا دعب لوألا للحتلا لبق جحلا دسفیف
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 اما

 ری ےس رم ےن رطح _ ےس ریل ےس ےس

 )١( جلا ی َلاَدِج الو کول الو کفر ال جلا کرهف سَو سم : لاعت هلوقل 4
 هتامدقمو عامجلاب ءاسنلا ةرشابم : ثفرلا ینعمو .[۱۹۷ : ةرقبلا] .

 . نراقلاک جحلا مارحإ يف ةجردنلا ةرمعلا يأ (۲)

 نوکی جا داسف نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ملعلا لهآ روهج بهذ (۳)
 نبا نع درو ال ء ةندب هیلعو « ةفرعب فوقولا دعب ولو «لوألا للحتلا لبق عامجلاب
 ىلإ اعجراو هایککسن ایضقا ) : لاق «مرحم وهو هتأرما ىلع عقو لجر يف دیه سابع

 یتح ایقتلت الو اقرفتف |تمرحآ اذإف ,نيجاح اجرخاف «لباق ماع ناك اذإف «(کیدلب

 هدانسإو (۲۸۱/۷) ةنسلا حرش يف يوغبلا هاور] . ( ایده ايدهاو «|ککسن ایضقت
 "روما ةتسخ لوا للحتلا لبق عطا يلع بترتيف | حيحص

 تصر الف : هلوقل «لجو زع هللا یصع هنأل مئالا- ١

 . كسنلا داسف ۲

 . رب رم مو جت اواو و : لاعت هلوقل «هيف یضلا بو جو -۳

 .ًاعوطت ناك ولو « يلاتلا ماعلا يف ءاضقلا بوجو - 4

 =. تاونس سم اه جت لبإ «ةندب يهو «ةيدفلا - ۵

۳۷۱ 



 °  هدسفی الف

 (جرفلا يف ءطولا الإ هدسفي الو « دقعني ال هناف « حاکنلا دقع الإ)

 . هدسفت ال اهنإف جرفلا ريغ يف ةرشابلا فالخب

 مرحلا (جرخي الو)

 خسنلا ضعب يف طقسو . هدساف يف یضلا هيلع بجي لب (داسفلاب هنم)

 . اهاعأ ةيقبب يتأي نأب ةرمع وأ جح نم كسنلا يأ « هدساف يف : هلوق

 . هريغ وأ رذعب (ةفرعب فوقولا هتاف) يذلا جاحلا يأ (ْنَمَو)

 دعب یعس نكي مل نإ يعسو فاوطب يتأيف (ةرمع لمعب) أتح (للحت)

 . مودقلا فاوط

 فوقولا هتاف يذلا يأ (هیلعو)

 تاوف يف ءاضقلا بجي اناو . ًالفن وأ هكسن ناك ًاضرف ًاروف ۳ (ءاضقلا)

 نم ًارذح اقرفتي نأ ءاضقلا يف اجرخ اذإ - ةجوزلاو جوزلا يأ - امههيلع بجو-

 . ةيناث روظحملا يف عوقولا
 لبقو « هدعب ىطو اذإف . قلح او « ةبقعلا ةرمج ىمرب لوألا للحتلا لصحيو )١(

 . حيحص هجحو ةاش هيلعف « ةضافإلا فاوطب نوكيو يناثلا للحتلا
 « جحلا هتاف دقف <« رحنلا موي رجف علط ىتح فقي ملف « ةفرعب فوقولا هتاف نم (5)

 رحنلا م وب ءاج هنأ دوسألا نب رابه نعف  ءاضقلاو مد هيلعو ةرمعب للحتيو

 یا انأطخأ «نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « هيده رحني فض باطخلا نب رمعو

 «كعم نمو تنأ فطف ءةكم ىلإ بهذا) :رمع لاقف «ةفرع موي ٌمویلا اذه نأ ىر
 -لباق ماع ناك اذإف ءاوعجراو اورّصق وأ اوقلحا مث «مكعم ناك نإ ایده اورحناو

۳۷ 



 رصحلا عقو يتلا ريغ قیرط هل ناکو . صخش رصحآ ناف « رصح نع أشني م

 . حصألا يف هنع ضقی مل تام ناف « تاوفلا ملع نإو ''' . اهکولس همزل اهیف

 ام (ًانكر كرت نمو) : يهو ةدايز خسنلا ضعب يف دجویو (يدحا)

 . مدب نکرلا كلذ ربی الو (هب يتأي یتح همارح| نم لحي مل) هيلع جحا فقوتی

 جحلا تابجاو نم (ابجاو كرت نمو)

 . مدلا نایب يتأيسو (مدلا همزل)

 جح ا ننس نم (ةنس كرت نمو)

 نکرلا نیب قرفلا فنصملا مالک نم رهظیف (ءيش اهکرتب همزلی م)
 . ةنسلاو بچاولاو

 هاور] . (عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مایآ ةثالث مایصف دجي مل نمف ءاودهاو اوّجحف-

 [(جحلا هتاف نم يده باب) ء . جحلا يف (۱۵۶ )١/ أطوملا يف كلام
 هنأ همارحإ يف هطرش نإف « ضرملارصح امأو ء ودعلا رصحب رصحلا ةيعفاشلا صخ )١(

 قق ؛دیدج يف امأو طرشل ةحص لع ميدقلا يف يعفاشلا صن دقف للت ضرم اف ۱

 . لَك يبنلا نع اف ةعابض ثیدح توبث ىلع هب لمعلا يعفاشلا قلع
 نو : ولاق« هيف ثيدحلا ةحصل ءًادحاو الرق طارتشالا ةحص ىلإ ةيفاشلا ضعب

 بذهملا حرش عومجلا] . ثيدحلا ةحص ىلع هفوقو مدعل يعفاشلا فقوت

(۸/ ۳۱۰)]. 

۲۷۲۳ 



 مارح الا نم ءامدلا ماكحأ يف لصف

 . مارح لعف وأ بجاو كرتب ةبجاولا ءامدلا عاونآ يف لصف

 كرتب بجاولا مدلا : اهدحأ : ءايشأ ةسمخ مارحالا يف ةبجاولا ءامدلاو)

 '' تاقیلا نم مارحإلا كرتك هب رومأم كرتب يأ (كسن

 هب رومأملا كرتب الوأ بجيف (بيترتلا یلع) مدلا اذه يأ (وهو)

 ةيحضألا يف ئزجت (ةاش)

 اهلثم نمث ىلع ةدايزب اهدجو وأ ًالصأ اه (دجب مل نإف)

 کب یف ظرع موب لق نست عيا يف ا يأ ةرثع ما ا اب ends (Pf و

 مايأ

 : عاونأ ةثالثل لماش اذهو ()
 . نارقلاو عتمتلا مد ۱

 . ةرمع لمعب للحتلا دعب فوقولا تاوف مد - ۲

 . تابجاولا نم هب رومأم كرتب بجاولا مدلا ۳

 فَ يف ماي هل مای دی عم نم يدفآ نم رس ا چلا لإ دره مت نم و ىلاعت لاق (۲)
 . ١97[ : ةرقبلا] ه لاک ُهَرَكَع کت مثنجر ادم

 نوکتو « ةثالثلا قیرشتلا مايأ موصیف « مايألا هذه يف مایصلا نم نکمتی مل ناف (۳)
 مایص يف صخري م و يبنلاو « ثالثلا هذه الإ جحلا مایآ نم قبي مل هنال « ةعباتتم

 . يدها دجي مل نمل الإ قیرشتلا مايأ

VE 



 دارآ اذإف . قیرطلا ءانثآ يف اهموص زوجي الو . هنطوو (هلهآ ىلإ عجر اذإ)

 عجرو « جحلا يف ةثالثلا مصي مل ولو < """مرحلا يف اك اهماص ةكمب ةماقالا

 ريسلا ناکم) ةدمو مايأ ةعبرأب ةعبسلاو ةثالثلا نیب قّرفو « ةرشعلا موص همزل

 ةضورلل قفاوم بیترت مد روکذلا مدلا نوک نم فنصلا هرکذ امو . نطولا ىلإ

 مد هنأ ررحلا يف يعفارلل ًاعبت جاهنلا يف يذلا نکل . بذهلا حرشو اهلصأو
 ًاماعط اهتمیقب یرتشا اهنع زجع ناف ةاش ًالوآ بجیف . لیدعتو بیترت

 . ًاموي دم لک نع ماص زجع ناف « هب قدصتو
 ام] قلح او نهدلاو بیطلاک (هفرتلاو قلح اب بجاولا مدلا) يف (يناثلاو)

 . تارعش ثالثل وأ سأرلا عیمج

 مدلا اذه يأ (وهو)

 اما بجیف (رییختلا ىلع)

 . ةيحضألا يف یزجت (ةاش)

 وأ "۳ (نیکاسم ةتس ىلع عصآ ةئالثب قدصتلا وأ مايأ ةثالث موص وآ)

 )١( .ررحملا يف امك : عوبطلا حرشلا ین _ ۱ ۱

 زآ دز مایص نم هی وسار نم دا وپ و اسیر کنی نک یم : لاعت هلوقل (۲)
 هب رم ةي ہللا لوسر نأ «كفؤخ ةرجع نب بعک ثيدحلو [۱۹۲ : ةرقبلا] 6 لس
 : ال يبنلا هل لاقف « معن : لاق . «؟ كسأر ماوه كاذآ» : هل لاقف « ةيبيدحلا نمز

 ء رمت نم عصآ ةثالث معطأ وأ « مابآ ةثالث مص وأ ء اکسن ةاش حبذا مث  كسأر قلحا»

 . [(۱۲۰۱) ملسم هاور] «نیکاسم ةتس ىلع

۲۵ 



 . ةرطفلا يف ئزجي ماعط نم عاص فصن مهنم ريقف لكل ءارقف

 نأب للحتلا ةينب مرحلا (للحتیف راصحالاب بجاولا مدلا : ثلاثلاو)

 . راصحإلاب هکسن نم جورخلا دصقي

 . حبذلا دعب هسأر قلحيو رصحأ ثيح "۲ (ةاش) حبذی يأ (يدهيو)

 مدلا اذه يأ (وهو ء''دیصلا لتقب بجاولا مدلا : عبارلاو)

 : رومآ ةئالث نيب (رييختلا ىلع)

 تروصلا يف هبراقی ام دیصلا لثمب دارم او (لثم هل ام ديصلا ناك نإ)

 هلوق يف ةثالثلا هذه نم لوألا فنصلا رکذو

 ىلع هب قدصتیو معنلا نم لثملا حبذي يأ (معنلا نم لثلا جرخأ)

 هرامحو شحولا رقب يفو . ةندب ةماعنلا لتق يف بجيف « هئارقفو مرحلا نیکاسم

 دز ا ا ہل ےک هللا ههر يوونلا لاق )١(

 اذإ هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو ٠ ۰(۲ /۸) عرحجلا14 دیصلا لقب لس اف لع

 برآملا لين . هيف ماعطإ الو « للحتلا ةينب مايأ ةرشع ماص « ايده دجي مل

(۲/ ۲۷۹)]. 

 باب : یلعت هلوقل مر وهو ديصلا لتاق ىلع ةيدفلا بوجو ىلع ءاهقفلا قفتا (۲)

 مکحم وعلا نم للف ام لکم ءارجف ادمعتم مک متبل نمو رح أ و دیضلا ولفت ال اونماء نیلا
 مس علا رس یر

 ےک نع أ يكس سک رک و کلا عيب اهتم مکن لدع اود وی

 ۹۵ /ةدئاذا] 4 راکینا



 يف روکذم معنلا نم لثم هل يذلا روص ةيقبو . زنع لازغلا يفو . ةرقب

 موی ةكم ةميقب مهاردب لثلا يأ (هموق وأ) هلوق يف يناثلا رکذو . ""تالوطلا

 ةرطفلا ین ًانزجم (ًاماعط هتمیقب یرتشاو) جارخالا

 وأ) هلوق يف ثلاثلا رکذو . هئارقفو مرحلا نیکاسم ىلع (هب قدصتو)

 . ًاموي هنع ماص دم نم لقآ يقب ناو "۳ (ًاموي دم لک نع ماص

 جرخآ) هلوقب امهركذ نيرمأ نيب ريختيف (هل لثم ال ام ديصلا ناك نٍاو)

 هب قدصتو (ًاماعط هتميقب

 . ًاموي هنع ماص دم نم لقأ يقب نإف " (اموی دم لك نع ماص وأ)

 راتخ ميرحتلاب م اع دماع لقاع نم (ءطولاب بجاولا مدلا : سماخلاو)

 . قبس اک ربد وأ لبق يف عماج ءاوس

 غلبت ملام تيوق اذإ زعاملا ىثنأ يهو « قانع : بنرألا يفو « شبك : عبضلا فو )١(

 نبا نعو . رهشآ ةعبرآ تغلب اذإ زعام ا ىثنأ يهو « ةرفج : عوبریلا يفو . ةنس

 یور دقو . زولاو ةلجح لا يف هلثمو (ةاش ةمامح لك يف) : مایا يف دین سابع

 ٠0 ٠١(. 5) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا اهححصو « يقهيبلا راثآلا هذه

 هموقي وأ «لثملا حبذ : :ةئالث راحأب رییختلا ىلع ديصلا رازج نآ لا روهمحا بهذ )00

 . يكلالا هقفلا ةنودم] دعا نع ار دو اوي لص فعن لک نع وصي يملا دعو

 ۱ ۳۷ /۳) یسقلا ةمادق نبال ينغلا : رظنا (۳)

۳۷۷ 



 بجاولا مدلا اذه يأ (وهو)

 ًالوأ هب بجیف  ليدعتلاو يأ (بیترتلا ىلع)

 . لبالا نم ىثنألاو رکذلا ىلع قلطتو (ةندب)

 موق اهدجي مل ناف ء منغلا نم عبسف اهدجي مل ناف « ةرقبف اهدجي مل نإف)

 بوجولا تقو ةکم رعسپ مهاردب (ةندبلا

 الو . هئارقفو مرحلا نیکاسم ىلع (هب قدصتو ًاماعط اهتميقب یرتشاو)
 . ەئزجب ۸ مهاردلاب قدصت ولو . ريقف لكل عفدی يذلا يف ریدقت

 ًاماعط (دجي ۸ ناف)

 ناك ام امهدحأ : نیمسق ىلع يده ا نأ ملعاو (ًاموي دم لك نع ماص)

 ." راصحإلا عضوم يف حبذي لب مرحلا ىلإ هثعب بجي ال اذهو « راصحإ نع

 هحبذ صتخيو . مارح لعف وأ بجاو كرت ببسب بجاولا يدم ا : يناثلاو

 هلوق يف اذه فنصملا ركذو . مرحلاب

 يدها عفدي نأ یزج ام لقأو (مرح اب الإ ماعطإلا الو يدمهلا هئزجي الو)

 . ءارقف وأ نيكاسم ةثالث ىلإ

 . هريغ وأ مرح نم (ءاش ثيح موصي نأ هئزجيو)

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس : ليدعتلاو: هلوق (۱)
 ء ةكم ىلإ مهاياده اوثعبي مل ةيبيدحلا يف اورصحأ امل ہغنج هباحصأو يب يبنلا نأل (۲)

 . كانه مهنع اهحبذي ادحأ اودعاوي ملو

۳۷۸ 



 يف (دیص لتق زوجي الو)

 م ًاديص لتقف ّنج مث مرحآ ولو . ""لتقلا ىلع ًاهركم ناك ولو (مرحلا)

 . رهظألا يف هنمضي

 زوجي (الو)

 ةريغصلاو . ةرقبب ةريبكلا ةرجشلا نمضتو . مرحلا يأ ''' (هرجش عطق)

 يذلا مرحلا تابن علق وأ عطق ًاضيأ زوجي الو . ةيحضألا ةفصب اهنم لك . ةاشب

 . هعلق ال هعطق زوجیف « سبايلا شیشح ا امأ . هسفنب تبني لب سانلا هتبنتسي ال

 لالحلا يأ ميملا مضب (لحملاو)

 قباسلا مکح اب (كلذ يف مرحملاو)

 يف ذخأ تادابعلا يهو قلاخلا تالماعم نم فنصملا غرف الو . (ءاوس)

 : لاقف قئالخلا ةلماعم

 . هركملاو دماعلا هيف يوتسي فالتإ هنأل ء ةيدفلا هيفف (۱)

 ماق ء ةكم ال ہللا لوسر ىلع لجو ّزع هللا حتف ال :لاق كو ةريره يبأ ثيدحل (۲)

 طلسو لیفلا ةكم نع سبح هللا نإ : لاق مث «هیلع ىنثأو هللا دمحف «سانلا يف

 نم ةعاس يل تلحأ اہنإو إو ءيلبق ناك دحال لحت نل اهنإو «نينمؤملاو هلوسر اهيلع

 لحت الو ءاهكوش ىلتخي الو ءاهديص رفنُي الف «يدعب دحأل لحت نل اهنإو ءرابغ
 نأ امإو ىدفُي نأ ام نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو ءدشنمل الإ اهتطقاس
 ‹ انتويبو انروبق يف هلعجن انإف « هللا لوسر اي رخذإلا الإ : سابعلا لاقف «لتقی

 ملسمو (۲۳۶) يراخبلا هاور] . «رخذالا الإ» : لك هللا لوسر لاقف

(۱۳۵۵ )]. 

۳۷۹ 



 مقر
 ی جا ےہ ىج
 ےس’ ورا ؛ نی سي

 تالماعلا نم اهريغو 0 'عویبلا ماکحآ ب باتک

 ‹ ءيشب ءيش ةلباقم ةغل وهو « عیب عمج : عویبلاو . ةكرشو ضارقک

 . رمخک لاب سیل ام لخدف

 ةضواعمب ةيلام نيع كيلمت هنإ : هفیرعت يف ليق ام نسحأف ًاعرش امأو

 « ةضواعمب جرخف « يلام نمثب ديبأتلا ىلع ةحابم ةعفنم كيلمت وأ  يعرش نذإب

 جرخو « ءانبلا قح كيلمت ء ةعفنم يف لخدو « ابرلا  يعرش نذإبو « ضرقلا

 . ًانمث ىمست ال اهنإف «ةراجالا يف ةرجألا «نمشب

 اهدحأ (''”ءايشأ ةثالث عويبلا)

 ةرضاح يأ (ةدهاشم نيع عيب)

 ًارودقم « هب ًاعفتنم ًارهاط عیبما نوک نم طورشلا تدجو اذإ (زئاحف)

 لوألاف . لوبقو باجيإ نم عيبلا يف دب الو ء ةيالو هيلع دقاعلل همیلست ىلع

 ددعتل ًارظن عمج امنإو ء عمجُت ال ردصملاو . ردصم عيبلاو « عيب عج : عويبلا )١(
 0 /۳) مالسلا لبسو (۲۸۷ /6) يربا حيف] هعاونأ

 نيعيابتملا نم دحاو لك نأل ء عابلا نم قتشم ء ءيش ءاطعإو ءىش ذخأ : ةغل عيبلاو

 . [ركفلا راد (۳ /5) ةمادق نبال ينغْلا] . ءاطعإلاو ذخألل هعاب دمي

 عيب هيف ركذي مل كلذلو « هلّصف اك نايعألا عیب رابتعاب يأ : ءايشأ ةثالث : هلوق (۲)

 ينيبرشلا كاردتسا حصي الف ؛ هيلعو . نايعأ عيب سيل هنأل ةراجالا يهو عفانملا

 :ةثالثلاب فنصلا دارم ذإ  يتأيس امك ةعبرأ لب : هلوقب نتلا بحاص ىلع عانقإلا يف

 . اهنم سيل ةراجإلاو « نايعألا عويب

۳۸۹۰ 



 يرتشلا لوقک يناثلاو . اذکب اذ كتكلم وأ كتعب هماقم مئاقلا وأ عئابلا لوقک

 ءايشألا نم يناثلاو . امهوحنو تكلمت وأ تیرتشا هماقم مئاقلا وأ

 ملسلاب اذه ىمسيو (ةمذلا يف فوصوم ءیش عيبو)

 . ًاضيأ (زئاجف)

 هيف (تدجو اذإ)

 . ملسلا لصف يف ةيتآلا ملسلا تافص نم (هب فصو ام ىلع ةفصلا)

 ٹلاثلاو

 '''نیدقاعتملل يأ (دهاشت مل ةبثاغ نيع عیبو)

 دقو . '''ةحصلا ةئالثلا روصلا هذه يف زاوجلاب دارم او . اهعیب (زوجي الف)

 نکلو . زوجي هنأ دقعلا دنع تباغ مث تدهوش نإ اهنأب ء دهاشت مل هلوق رعشي

 ٩۳ ۰ ءارشلاو ةيؤرلا نيب ةللختملا ةدلا يف ابلاغ ريغتت ال نيع يف اذه لحم

 هذه موهفمب فنصملا حّرصو (كولم « هب عفتنم رهاط لك عیب حصیو)

 هلوق يف ءايشألا

 . ازجأل ةدهاشلا ماقم موقي ًافصو تفصو ول اہنأل ءًاضیأ فصوت لو (۱)
 بترتك « هيلع هلعف راثآ تبترت ام : دوقعلا يف يهو ء عضولا ماكحأ نم ةحصلا (۲)

 . هيلع هراثآ بترتت ملام : وهو ءداسفلا : ةحصلا لباقیو « دقعلا ىلع كلملا
 ءانب عيبلا زجي مل  ةعلسلا هعم ريغتت ثيحب دقعلا ىلع مدقتم نمزب عيبملا يؤر نإف (۳)

 . ةيؤرلا تقو نع عيبملا ريغتل ةمدقتلا ةيؤرلا ىلع

۲۱ 



 لخ وأ « نهدو رمخک « ةسجنتم الو (ةسجن نيع عیب حصي الو)

 ۲ . هريهطت نكمي ال ام هوحنو سجنتم

 ''' . عفني ال عبسو لمنو برقعک (هيف ةعفنم ال ام) عیب (الو)

 ءاهقفلا طرتشا دقو . سجنتم لاورسک « ًاسجنتم هعیب زوجیف هریهطت نکمآ ناف (۱)
 ۱ : يهو نايعألا عیب ةحصل ًاطورش

 ١ اموقتم ناك ام وهو « الام عیبلا نوکی نأ .

 . نيعلا رهاط نوکی نآ-۲

 . ةرو رض رغل هب ًاعفتنم نوکی نآ ۳

 ٤ - يرتشملل ًامولعم نوکی نأ .
 ٥ هيف ًانوذأم وأ ًاکولم نوکی نأ .

 الو « ءالا يف كمسلا الو  بوصخلا عیب حصي الف ؛ همیلست ىلع ًارودقم نوکی نأ ٦
 . میلستلا ىلع ةردقلا مدعل ءاوه لا يف ريطلا

 عم ةرهاط تناك ناو اهنأل  سدع وأ « زرأ تابح سم : هيف ةعفنم ال او (۲)

 اهتقيقح يف يهف . ءیش يف ةيمكلا هذهب عفتني ال هنأ الإ . طورشلا يقاب ءافيتسا

 . ةميقلل ةدقاف
 ھج
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 ةضفلاو بهذلا نم ابرلا ماكحأ يف لصف

 . ةدايزلا : ةغل ةروصقم فلأب ابرلاو

 ةلاح عرشلا رايعم يف "۳" لئاتلا لوهج رخآب ضوع ةلباقم :"" ًاعرشو
 ''' امهدحأ وأ نیضوعلا يف ربخأت عم وأ ء دقعلا

 ينو (ةضفلاو بهذلا يف) نوکی انا '*' (ابرلاو)

 الو یوادت وأ اهکفت وأ ًاتايتقا معطلل ابلاغ دصقت ام يهو (تاموعطلا)

 . كلذ ريغ يف ابرلا يرجي

 ةضفلاب يأ (كلذك ةضفلا الو . بهذلاب بهذلا عيب زوجي الو)

 ءيش عيب حصي الف لٹمب ًالثم يأ (ًالثامتم الإ) نيبورضم ريغ وأ اناك نيبورضم

 نکل هلوقو . ًالضافتم كلذ نم
 ۳ ۰ 1 ۱ مح و ۶ء (۵) رگ رس.

 .هعیب حصي مل ًالجؤم كلذ نم ءيش عيب ولف « ديب ادي ًالاح يأ '*” (ًادقن)

 . نیدقاعلا دحأل طرُش ضوع نع لاخ ٌلضف : هنأب يناجرجلا هفّرع (۱)
 . لاب لام ةضواعم يف ضوع الب لام لضف : ةيشاحلا يف نيدباع نبا هفّرعو

 . لضافتلاب ملعلاك « لئامتلاب لهجلا نأ : ابرلا باب يف ملعلا لهأ دنع ةدعاقلا (۲)
 يف ءاوس < ًالضافتم هسنجب سنجلا عيب وهو ء لضفلا ابر ىلع قبطني اذهو (۳)

 . فرصلاک نامئالا يف وأ تاموعطلا
 )٤( مارح : ظفل ةدايز عوبطملا حرشلا يف .

 نب ةدابع ثيدح يف ةروكذملا ةتسلا فانصألا يف ابرلا ميرحت ىلع ءالعلا قفتا )٥(

 -ربلاو « قرولاب قرولاو « بهذلاب بهذلا» : لاق اهب هللا لوسر نأ نو تماصلا
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 « ءاوسپ ءاوس « ء لثمب ًالثم ٠ حلملاب حلملاو « رمتلاب رمتلاو ء ريعشلاب ريعشلاو « ربلاب-
 ملسم هاور] «ديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإف ء ديب ادي
(۱۵۸۷)]. 

 : اهادع ايف اوفلتخاو

 : ةّضفلاو بهذلا يف ابرلا نایرج ةلع یف مهفالتحا : ًالوأ
 وهو « ةبلاغلا ةينمثلا : ةضفلاو بهذلا يف ابرلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ - ۱

 . ةيكلاملا دنع روهشلا

 ينوزوم امنوک : ةضفلاو بهذلا يف ابرلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذو ١

 خيش حيجرت وهو « ةينمثلا قلطم ةلعلا نأ ىلإ هنع ةياور يف كلام مامإلا بهذو - ۳

 . هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا '

 : ةعبرألا فانصألا يف ابرلا نايرج ةلع يف مهفالتخا : ًايناث
 ١ - موعطم لک يف ابرلا مرحيف « معطلا : اهيف ابرلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ .

 ال وأ نزوي وأ لاكي ام ناك ءاوس .

 .موعطم ريغ وأ ءًاموعطم ناك ءاوس «ليكلا :اهيف ةلعلا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذو ۲
 ٠ راخدالاو تایتقالا : اهيف ةلعلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذو .

 : ةلأسملا هذه يف حجرتي يذلاو : حيجرتلا

 . ةينمثلا قلطم : ةضفلاو بهذلا يف ةلعلا نأ
 .دمحأ بهذم يف ةياور يهو « نزولاو ليكلا عم معطلا : ةعبرألا فانصألا يف ةلعلا نأ - ۲

 . يعفاشلا يلوق ميدقو
 بهذ يف الإ ابر ال) : لاق دقف « هللا همحر بيسملا نب ديعس بهذم وه هانحجر يذلا اذهو

 ملعأ ديعسو . 17.0 /۲) أطوملا] (برشيو لكؤي اهب نزوي وأ لاكي ام وأ  ةضف وأ

 ةيميت نبا لاق اى عويبلا يف سانلا
 نبا ہاور] (نزو وأ ليك ام الإ ء ءسنلا يف ابرلا نإ : لاق ثيح تن رابع بهذم وهو

 .[(۱۹6 )٥/ ءاورالا يف ينابلألا هححصو (4۸۶ /۸) ىلحملا يف مزح
 .(۲۸ /4 ينغملا) . يسدقملا ةمادق نبا رایتخاو « ةيميت نبا مالسإلا خيش حيجرت وهو

YA 



 صخشلا (هعاتبا ام عیب) حصي (الو)

 هريغل وأ عئابلل هعاب ءاوس ۲۱" (هضبقی یتح)

 ةاش محل عیبک هسنج نم ناك ءاوس (ناویح اب محللا عیب) زوجي (الو)

 . ةاشب ةرقب محل عیبک محللا لوکأم نم نکل « هسنج ريغ نم وأ . ةاشب

 نکل (ًالضافتم ةضفلاب بهذلا عیب زوجيو)

 قرفتلا لبق ًاضوبقم ًالاح يأ (ادقن)

 نکل (ًالثاتم الإ هلثمب اهنم سنجلا عيب زوجي ال تاموعطلا كلذكو)

 قرفتلا لبق ًاضوبقم ًالاح يأ (ادقن)

 الاح يأ "۳ (ًادقن) نکل (ًالضافتم هريغب اهنم سنجلا عيب زوجيو)

 )١( ةيلاتلا روصلاب ضبقلا متي :
 . علسلاو « ةضفلاو بهذلاك « ةلوقنملا لاومألل : لراتتلا ۱

 . عورزلاو راثلاو « ةيشاملل : لقنلا ۲

 . راقعلل : ةيلختلا ۳

 يلاوت تسيل « ضبقلا لبق عیبلا نع يهنلا ةلع) : هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 : همّلسي ال دقو « همّلسي دق عئابلا نأل هميلست نع يرتشملا زجع نكلو ء نینامضلا

 وأ ؛ لایتحاب وأ « دحجب امإ « عيبلا درب ىعسيف حبر دق يرتشملا ىأر اذإ ايس ال

 هضبق لبق هيف فرصتلا زاج « عيبلا ىوس دقعب كلُم ام لک) : ًاضيأ لاقو .(خسف
 . [ةيميت نبال تارایتخالا] . (حبرلا دصق مدعل « هريغو عیبلاب

 ء ةلعلا داحتا عم اهسنج ريغب وأ ء اهسنجب عابت نأ امإ « ابرلا اهیف يرجي يتلا فانصالا )٢(
 . ةلعلا فالتخا عم اهسنج ريغب وأ

 =ضباقتلا : ناطرش اهیف طرتشپ « حمقب حمقو  بهذب بهذک « اهسنجب تعيب ناف -
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 ضبق دعب وأ « لطب هلك ضبق لبق ناعیابتلا قرفت ولف . قرفتلا لبق ًاضوبقم

 ٩۳ . ةقفصلا قيرفت هلوق هيفف هضعب ضبق دعب وأ « لطبي مل هلك
TT De u 

 . ءاو ا يف ربط وأ هدیبع نم دبع عیبک '' (ررغلا عیب زوجي الو)

 . رادقلا يف لثاتلاو « سلجلا ین>
 : اهیف طرتشا « ریعشب حمقو ء ةضفب بهذک « ةلعلا داحتا عم اهسنج ريغب تعيب ناو - ۲

 . لضافتلا زاجو  سلجلا يف ضباقتلا

 وأ « حمقب بهذک ءاسنلاو لضافتلا زاج ء ةلعلا فالتخا عم اهسنج ريغب تعيب ناو -7

 يأ « ةقفصلا قیرفت هلوق هيف : هلوقو « عوبطلاو طوطخلا حرشلا يف ةرابعلا اذكه (۱)
 مارح ةلعلا داحتا عم هسنج ریغب سنجلا عيب يف ةقفصلا قيرفتو  ةقفصلا قيرفت هيفف

 دعب وأ « هلك ضبق لبق ناعیابتلا قرفت ولف : لوقي نأ هب ىلوألا ناكو . الطاب نوكيف

 . لطیب هلک ضبق دعب وأ « لطب « هضعب ضيق
 كالهلل هلام وأ هسفن ءرلا ضيرعت وهو « ريرغتلا نم مسا وهو « رطخلا : ةغل ررغلا (۲)

 . فرعي نأ ريغ نم

 . رضي هنطابو « ّرغي هرهاظ ناك ام : لوقن وأ « ةبقاعلا روتسم ناك ام : ًاحالطصاو
 : لاق كح ةريره بأ ثيدح نم ملسم حيحص يف اك « ررغلا عيب نع يهنلا درو دقو

 . 161810 ملسم هاور] «ررغلا عيب نعو ةاصخا عيب نع ها لوسر ىبنا

 : نيمسق ىلع وهو « ةرصحنم ريغ ةريثك عاونأ ررغلاو
 : هنمو « دقعلا ةغيص يف نوكي ام : الوا

 . اذكب كيلع وهف تعقو بوث يأ یلعف « ةاصحلا هذه مرا : لوقی نأك : 5 ةاصحلا عیب-۱

 . رايخلا عطقنا ةعلسلا تذبن یتم وأ « ًاعيب ذبنلا سفن العجي نأ : ةذبانملا عیب ۲

 . هاري نأ ريغ نم ًاعيب سمللا سفن العجي نأ : ةسمالملا عیب ۔٣
 : دقعلا لحم يف نوكي ام : ًايناث

 عيطقلا اذه نم ةاش كتعب : لوقي نأك « ةعلسلاب لهجلاك_ ١

 . حيقالملا عيبو لا لّبَح عيبو ء عرضلا يف نبللا عیب-۲
 = . ررغلا : داسفلا ةلعو « حصت ال ةدساف ءاهريغو عويبلا هذهف

۲ 



 : رفتغم رسیلا ررغلا : ةدئاف=

 : اهنم « ريقح ررغ اهیف ءایشآ زاوج ىلع نوملسلا عمجأ : هللا همحر يوونلا لاق

 . اهوشح ری ل ناو « ةوشحملا ةبجلا عیب - ۱

 ةعست نوکی دقو « نیئالث نوکی دق رهشلا نأ عم « ارهش ةبادلاو رادلا ةراجإ ۲

 ۱ 0 .نیرشعو

 هنع زارتحالا نکمی الو « ررغلا باکترا ىلإ ةجاح تعد نإ : رفتغلا ربسیلا ررغلا طباضو

(۱۵7/۱۰)]. 
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 جی ںیم یی ھا ںیم
 یے’ ور در سہ

 رايخ اب '''نیعیابتملا ماكحأ يف لصف

 رايخ امل تبثی يأ . هخسف وأ عيبلا ءاضمإ نيب (رايخلاب ناعيابتملاو)

 ملسلاك عيبلا عاونأ يف سلجملا

 اما « سلجلا رايخ عطقنی يأ افرع امھقرفت مدع ةدم يأ" (اقرفتی ملام)
 . دقعلا موزل ناعيابتملا راتخي نأب وأ « دقعلا سلجم نع ایهندبب نيعيابتملا قرفتب

 « رايخلا نم هقح طقس ًاروف رخآلا رتخي لو ء دقعلا موزل امهدحأ راتخا ولف

 ” . رخآلل قحا يقبو

 )١( أطخ وهو« ناعیابتلا : لصألا يف .
 خسف يف رايخلاب نيعيابتملا نم دحاو لك نأ : هاضتقمو « سلجملا رايخ : ىّمسي اذه (۲)

 ناف ۰  هاركإ ريغ نم  ةدملا تلاط ناو « اقرفتي مل نيعمتجم اماد ام هئاضمإ وأ عیبلا

 يف اناك ناف ۰ سانلا فرع ىلإ قرفتلا يف عجرم او « عيبلا مزل « افرع ًاقرفت دعي اب اقرفت

 دقف « ىرخألا ةفرغلا ىلإ ةفرغلا نم جرخ وأ « حطسلا ىلإ امهدحأ دعص ناف « تيب

 وأ هاملع  هادصقی مل وأ كلذ ادصق « دقعلا مزل هبحاص امهدحأ قراف ىتمو « هقراف

 63 /8) ةمادق نبال ينغلا : رظنا] . هالهج
 .ًاعيمج اناكو ء اقّرفتي ملام رايخلاب امھنم دحاو لكف « نالجرلا عيابت اذإ» : الہ هلوقل ()

 اعيابتي نأ دعب اقرفت ناو « عيبلا بجو دقف « كلذ ىلع اعيابتف ء رخآلا امهدحأ ريخي وأ

 ملسمو (۲۱۱۲) يراخبلا هاور] . «عيبلا بجو دقف ء عيبلا ایهنم دحاو كرتي لو

(۱۵۳۱)] . 

 : سلحلا رايخ نم ةمكحلا : ةدئاف

 ىلع مدنی مث « ةعلسلا ءارش رارق يف عرستی دق ناسنالا نأ « سلجلا رایخ نم ةمکح او
 =ولو - دقعلا سلجم يف هدوجو ةلهم نیعیابت ا نم دحاو لك عراشلا ىطعأف ء اهئارش
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 . هقفاو اذإ امهدحأل اذکو نيعيابتملا يأ (اههو)

 ہوس

 ىلع رايخلا داز ولف « قرفتلا نم ال دقعلا نم بسحتو "۳ (مايأ ةئالث ىلإ)

 له اک لا نك لو« ل هيأ

 ء ةميقلا هب صقنت ضبقلا لبق دوجوم بيع يأ (بيع عيبملاب دجو اذإو)

 عيبملا كلذ سنج يف بلاغلا ناكو « حيحص ضرغ هب توفي ًاصقن ء نيعلا وأ

 . هقابإو « هتقرسو « قيقر انزك  بیعلا كلذ مدع

 عيبملا يأ" (هّدر يرتشمللف)

 . ًامدان وأ ًاعرستم ناك نإ عجارتيل  ةعلسلا ضبقو نمثلا عفد دعب=
 تبثي ام : هفيرعتو « طرشلا رایخ ىّمسيو « رايخلا عاونآ نم يناثلا عونلا اذه (۱)

 نأ : هتفصو . ءاضمإلاو خسفلا نيب رايتخالا نم نيدقاعتملا دحأل طارتشالاب

 اهفرصت مرحیو . اهئانثأ يف خسفلا هل ء ةمولعم ةدم رايخلا « امهدحأ وأ ءاطرتشي

 امهدحأل رايخلا ناک ناف « عيبملا ةبرجت هب لصح اهب الإ « رايخلا ةدم ةعلسلا وأ نمئلاب

 .. ةدملا ءاضقناب وأ « عيبملاب هفرصتب هرايخ طقسيف « طقف

 لك يف تنأ مث . ةبالخ ال : لقف تعیاب تنأ اذإ» : ورمع نب ذقنمل لَك يبنلا لوقل (۲)

 ىلع اهددراف تطخس نإو « كسمأف تیضر نإف « لايل ثالث رايخلاب اهتعتبا ةعلس
 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو (۲۳۵۵) هجام نبا هاور] «اهبحاص

(۲۷۸۵)]. 

 ذر هلف « يرتشلا هب ملعي مل ء بيع ةعلسلاب ناك ناف ۰ بيعلا رايخ ىّمسي اذهو (۳)

 نمف <« منغلاو لبالا اورصت الا : هك يبنلا نع فقہ ةريره يبآ ثيدحل «ةعلسلا

 عاصو اهّدر ءاش نإو ٠ ء كسمأ ءاش نإ ٠ اهبلتحي نأ دعب نيرظنلا ربخب هنإف دعب اهعاتبا

 =« شرألا نّيعت « درلا رذعت ناف . [(۱۵۱۵) ملسمو )۲۱٤۸( يراخبلا هاور] (رمت
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 ةرجشلا نع ةدرفنلا (ةرمثلا عیب زوجي الو)

 ۲ عطقلا طرش نع يأ (اقلطم)

 ىلإ اهاح ءاهتنا ؛ نّولتي ال ايف وهو (اهحالص) روهظ يأ (ٌودب دعب الإ)

 نأب ؛ نّولتي ايفو . نامر ةضومحو « بصق ةوالحك « ابلاغ اهنم دصقي ام

 لبق امأ . حلبلاو . صاجإلاو ء بنعلاك ء ةرفص وأ « داوس وأ « ةرمح يف ذخأي

 الإ هريغ نم الو ةرجشلا بحاص نم ال ًاقلطم اهعيب حصي الف اهحالص ودب

 ةرجش تعطق ولو « ال وأ ةرمثلا عطقب ةداعلا ترج ءاوس « عطقلا طرشب

 . اهعطق طرش الب اهعيب زاج ةرمث اهيلع

 ناف ء هعلق وأ هعطق طرشب الا ضرألا يف رضخألا عرزلا عيب زوجي الو

 . طرش الب زاج بلا دادتشا دعب نکل اهنع ًادرفنم وأ ضرألا عم عرزلا عيب

 ملسيو « ةرمثلا هب ومنت ام ردق هيقس همزل هحالص دبی م ًاعرز وأ ًارمث عاب نمو

 . ةبيعم اهرعسو « بيعلا نم ةميلس ةعلسلا رعس نیب قرفلا وهو-

 : ليصمت هيف رجشلا سوؤر ىلع رمثلا عيب )١(
 . ًادحاو ًالوق مارح اذهف «ةرمشلا روهظ لبق عابت نأ

 يف عطقلا طرشب زوجيف ۰- جضنلا يأ - حالصلا ودب لبقو ةرمشلا روهظ دعب جابت نأ - ۲
 لاحلا

 رجشلا ىلع تيقب ولو زوجیف  جضنلا يأ - حالصلا ردبو ةرمشلا روهظ دعب عابت نأ ۳
 . ًائيشف ًائيش يرتشلا اهوانتي

 . نيت نیو : عوبطملا حرشلا يف (۲)

۱۹۰ 



 . لخي مل وأ میبلاو يرتشلا نيب مئابلا ىلخ ءاوس ۲" فلتلا نع

 راشآو . ةلمهلا ءاطلا نوکسب (ًابطر هسنجب ابرلا هيف ام عیب زوجي الو)

 بنع عيب ًالثم حصي الف « لامکلا ةلاح تایوبرلا عیب يف ربتعي هنأ ىلإ كلذب

 هلوق قبس امم فنصلا ینثتسا مث . ۳ بنعب

 فنصلا قلطأو . هنیبجت لبق ضعبب هضعب عيب زوجي هنإف يأ (نبللا الإ)

 نبللا يف رایع او . ضماحلاو ہ ضيخملاو] « بئارلاو « بيلح لا لمشف « نبللا

 . ًانزو اتوافت ناو ًاليك بيلحلاب "" [بئارلا عیب حصي ىتح ء لیکلا

 طرشب الإ حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب زاوج مدع هللا همحر حراشلا ركذ نأ قبس (۱)
 لبق « اهتياقس كرتب فلتت ء اهحالص دبي مل ةرمث ىلع همالك لمحيو . لاحلا يف عطقلا
 . عطقلا نم يرتشملا نكمتي نأ

 رمتو « بيبزب بنعو « جريشب مسمسو « نوتيزب تیزک « هلصأب عرفلا عیب حصي ال (۲)
 نع لئس ةي هللا لوسر تعمس ينإ هلن صاقو يبأ نب دعس ثيدحل ۰ بطرب
 نع یهنف . معن : اولاق «؟ سبي اذإ بطرلا صقنیآ» : لاقف رمتلاب بطرلا ءارتشا
 يف ينابلألا هححصو (7775) هجام نباو (۳۳۰۹) دواد وبأو كلام هاور] كلذ
 .[(۱۳۵۲) ءاورإلا

 . طوطخلا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام (۳)

۳۹۱ 



 ملسلا ماکحآ يف لصف

 . دحاو ینعمب ةغل فلسلاو وهو

 « لوبقو باجيإب الا حصي الو . '''ۃمذلا يف فوصوم ءيش عيب ًاعرشو

 حصيو

 اناو . حصألا يف ًالاح دقعنا ملسلا قلطأ ناف ۳ (الجؤمو الاح ملسلا)

 ملسلا حصي

 سلجم يف ضوبقم نمثب لجؤم ةمذلا يف فوصوم ىلع دقع : وه عماجلا هفيرعتو (۱)
 . دقعلا

 عئابلاف « سانلا ةجاحل حيبأ دقو كدنع سیل ام عیب نع يهنلا نم ىنثتسم : ملسلا عیبو
 الإ كلذ لصحي الو « ةرمثلا ىلإ ةجاحب يرتشملاو « ةرمثلا دجويل لاملا ىلإ ةجاحب

 . جیواحلا عيب : ءاهقفلا ہاّس كلذلو ء ةعلسلا مالتسا ريخأتو نمثلا ميدقتب
 نوفلسی مهو ةنيدملا ايب يبنلا مق : لاق دین سابع نبا ثیدح . هّلح يف لصألاو

 نزوو ٠ مولعم ليك يفف ۰ ءیش يف فلسأ نم» : لاقف « ثالثلاو نيتنسلا رمتلاب

 .[(۱۰ 5) ملسمو (۲۲۰) يراخبلا اور. «مولعم لجأ ىلإ ٠ مولعم

 : لاحلا مَّلّسلا يف ملعلا لهأ فلتخا (۲)
 . لجأ ىلإ الإ هزاوج مدع ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ ۱

 . ةيعفاشلا هزاجأو - ؟

 نزوو ٠ مولعم ليك يفف ۰ ِءيش یف فلسأ نم» : لپ هلوقل "الاح زوجي ال هنأ حجارلاو
 . ةعلسلا مالتسا ريخأت ىلع دقع هنالو . [ هجيرخت قبس] . (مولعم لجأ ىلإ < . مولعم

 عومجملاو ۰ ۲ /۲) دهتجملا ةيادب : رظنا] . لاحلا عم ةجاح الو ةجاحلل حيبأ دقو

 .[(۱۹۳ )٤/ ينغملاو (۱۰۸/۱۳)



 : اهدحآ (طئارش سه هيف لماکت) ءیش يف يأ (ايف)

 يف ضرغلا اهب فلتخي يتلا (ةفصلاب ًاطوبضم) هيف ملسلا (نوکی نآ)

 هجو ىلع فاصوألا ركذ نوكت الو . هيف ةلاهجلا يفتنت ثيحب « هيف ملل

 . اهدلو وأ اهتخأو ةيراجو « رابك ؤلؤلك « هيف ملسملا يف دوجولا ةزعل يدؤي

 یناٹلاو

 دوصقلا طلتخلا يف ملسلا حصي الف (هريغ هب طلتخي م ًاسنج نوكي نأو)

 حص هؤازجأ تطبضنا ناف . نوجعمو « ةسيرهك « طبضنت ال يتلا ءازجألا

 رانلا هلخدت لو) : هلوق يف روكذم ثلاثلا طرشلاو . نبجك هيف ملسلا

 لسعلاک زييمتلل رانلا هتلخد ناف . "”ءيش وأ خبطل هتلخد نأب يأ '''(ہتلاحإل

 . نیک لب (ًانّيعم) هيف ملسلا (نوكي ال نأو) عبارلاو هيف ملسلا حص نمسلاو

 ملسب سيلف « دبعلا اذه يف ًالثم بوثلا اذه كيلإ تملسأك « ًانّيعم ناك ولف

 (نيعم نم) نوكي (الو) نأ سماخلاو. رهظألا يف ًاعيب ًاضيأ دقعني الو ء ًاعطق

 . ةربصلا هذه نم عاص يف مهاردلا هذه كيلإ تملسأك

 ملسلا حصيو : خسنلا ضعب يفو (طئارش ةينامث هيف ملسملا ةحصل مث)

 فنصلا لوق يف روكذم لوألا :طورش ةيناشب

 سلا تقو ردقب هتلاحا دعب ردقتي ال ء رانلا هليحت تناك ام نآل )١(
۳ 

 . يوشلا ینعمب « يش وأ : باوصلا لعل )٢(



 (نمثلا اهب فلتخي يتلا تافصلاب هعونو هسنج رکذ دعب هفصی نأ وهو)

 « هتثونأ وأ « هتروکذو  يدنه وأ « يكرتك ء هعون ًالثم قیقر يف ملسلا يف رکذیف

 هضایب فصیو . ضيبأك هنولو « ةعبر وأ ارصق وأ ًالوط هدقو « ًابيرقت هنسو

 لاغبلاو ليخلاو منغلاو رقبلاو لبالا يف رکذیو . ةرقش وأ ةرفص وأ ةرمسب

 عونلا ربطلا يف رکذیو . عونلاو نوللاو نسلاو ةثونألاو ةروكذلا « ريمحلاو

 بوثلا يف رکذیو . فرع نإ نسلاو ةثونألا وأ ةروکذلاو ریبکلا وأ ريغصلاو

 « ضرعلاو لوطلاو ء يقارع نطقك عونلاو « ريرح وأ ناتك وأ نطقك سنجل ا

 هذهم ساقيو ۲۳ . ةنوشخلا وأ ةموعنلاو « ةقرلا وأ ةفافّصلاو « ةقدلاو ظلغلاو

 يناثلاو . روصقلا ال ماح ا ىلع لمحي بوثلا يف ملسلا قلطمو ءاهريغ روصلا

 مولعم هيف ملسملا نوكي نأ يأ (هنع ةلاهجلا يفني امہ هردق ركذي نأو)

 يف ًاعرذو « دودعم يف ادعو ء ""نوزوم يف ًانزوو « ليكم يف ًاليك ردقلا
 : فنصملا لوق يف روكذم ثلاثلاو .عورذم

 دقاعلا (ركذ ًالجؤم) ملسلا (ناك نإو)

 ًالثم ديز مودقب ملسلا لجأ ولف . اذك رهشک لجألا يأ "” (هلحم تقو)

 ء فالخلا ىلإ يدؤت ةلاهج هذهو « نمثلا فلتخي فاصوألا هذه فالتخاب ْنأل )١(
 . ةعزانملا عطقي ًافصو هيف مّلْسملا فصوي نأ ملَّسلا عيب يف لصألاو

 . حص هع نإف « نييعت الب قلطم لاوش وأ « ءاعو وأ ء زیفقب : حصي الف (۲)
 . «مولعم لجأ ىلإ' : ئ هلوقل (۳)



)0 

 عبارلاو . ۰ حصیم
 يأ ۲۳ (بلاغلا يف قاقحتسالا دنع ًادوجوم) هيف ُمّلْسملا (نوكي نأو)

 يف بطرك لحملا دنع دجوي ال ايف ملسأ ولف . هيف ملسملا ميلست قاقحتسا

 سماخلاو . حصي مل ءاتشلا

 هل حلصي ال عضوملا ناك نإ ميلستلا لحم يأ (هضبق عضوم ركذي نأو)

 نوكي نأو) سداسلاو . ةنؤم مست عضوم ىلإ هلمحل نكلو هل حلصي وأ

 ملسملا يأ (اضباقتي نأو) عباسلاو “ . هل ةيؤرلا وأ " ردقلاب (ًامولعم نمثلا

 لالا سأر ضبق لبق اقرفت ولف """ (قرفتلا لبق) دقعلا سلجم يف هيلإ ملسلاو

 . هدعب مدقي دقو رهشلا رخآ مدقی دقف « لوھج هنأل (۱)
 ةمكحلاو « ميلستلا نمز بلاغلا يف ًادوجوم هيف ملسملا فنصلا نوكي نأ طرتشي يأ (۲)

 میلست تقو « نیتاسبلا وأ قاوسألا يف اعئاش ًادوجوم ناك اذإ هنأ : طرشلا اذه نم

 تفلت وأ « ميلستلا تقو هداجيإ نع زجع اذإ قوسلا نم هيرتشي نأ هنكمأ « هيف ملسلا
 ناتسب نم تسيلو ةّمذلا يف ةفوصوم ةعلس ىلع وه انا ملسلا دقع نآلو . هناتسب راث
 . ةنيعم ةنيدم وأ « هنيعب

 . ًانزو وأ ادع « مهارد وأ ريناندكألام نمثلا ناك نإ (۳)

 ضبق ليجأت هيف زوجي وأ . ابرلا هيف يرجي ال امم ضورعو علسك ء ًانيع نمثلا ناك نإ )٤(

 . هنع ضوعملا

 نم طرش دقعلا سلجم يف مَلَّسلا لام سر ميلست نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ )٥(
 عیب ىنعم يف ناكل دقعلا سلجم نع نمثلا ضبق رخأت ول ذإ ؛ ملسلا عیب ةحص طورش

 . لا ا سأر ريخأت وهو رخآ ررغ هيلإ مضي الف « ًاررغ ملّسلا يف نالو . نیذلاب نيّدلا

 )۱۹۷/٤( ينغملاو )٠١5/١7( عومجملاو (۲۲۸/۵) نيدباع نبا ةيشاح : رظنا]

 .[(۲۰۲ /۲) دهتجملا ةيادب) ةثالثلاو نيمويلا ريخأت كلام زاجأو

۳۹۵ 



 ضبقلا ربتعلاو . ةقفصلا قیرفت فالخ هیفف هضعب ضبق دعب وأ . دقعلا لطب

 هيلإ ملسلا وهو « لاتحلا هضبقو ملسلا لام سآرب ملسلا لاحآ ولف « يقيقحما

 دقع يأ (دقعلا نوکی نآو) نماثلاو . فكي مل سلجلا يف هيلع لاحلا نم

 ملسلا

 . هلخ دی هناف سلجلا رایخ فالخب يأ (طرشلا رایخ هلخدب ال ًازجان)



 یو چو ےک

 نهرلا ماكحأ يف لصف

 . توبثلا : ةغل وهو

 . هئافیتسا رذعت دنع اهنم یقوتسی نيدب ةقيثو ةيلام نيع لعج : ًاعرشو

 نوكي نأ نہترم او نهارلا نم لك طرشو . لوبقو باجيإب الإ نهرلا حصي ال

 : هلوق يف هب نوهرلا طباض فنصلا رکذو . *" فرصتلا قلطم

 (ةمذلا يف ""امعوبث رقتسا اذإ نویدلا يف هنهر زاج هعیب زاج ام لکو)

 ةبوصخم نیعک اهیلع نهرلا حصي الف . نایعالا نع نویدلاب فنصلا زرتحاو

 لبق نویدلا نع زقتساب زرتحاو . ةنومضلا نایعالا نم امهوحنو ةراعتسمو

 . رايخلا ةدم نمثلا نعو « ملَسلا نيدك اهرارقتسا

 نيعلا ضبق ناف « نیترلا يأ "" (هضبقي مل ام هيف عوجرلا نهارللو)

 . هيف هل ًانوذأم وأ هنهري ال اکلام « ًاغلاب القاع يأ (۱)
 ضبق دعب زوجي نهرلا نأ : هللا هحر فنصلا دوصقمو « نویدلا ىلع دوعي ریمضلا (۲)

 وهو « هلبق زوجي الف « هل حبات هنأل ء نیلا ضبق لبق نهرلا حصي ر الف  هعم وأ نیذلا

 . نیدلا لبق هزاوج ةیکلا او ةیفنح ا بهذمو . دمحأ بهذم رهاظ

 لیکلا ريغ يف دقعلا درجمب مزلی : رخالا لوقلاو ء دمحأ بهذم يف لوق وهو (۳)
 . لمعلا هیلعو دمحأ بهذم يف نيتياورلا رهشآ وهو « عیبلا ىلع ًاسايق « نوزوم او

 ةضواعم دقع هنأل « ہللا ءاش نإ حجارلا وهو « دقعلا درجمب نهرلا مزلي : كلام لاقو

 .«مهطورش ىلع نوملسملا» : اچ هلوقل هطارتشاب مزلیو بجیف « نه رلا هيف طرش

 .۱۳۰۳(۲) ءاورإلا یف نابلألا ههحصو (۳۵۹۶) دواد وبآ هاور]



 . هيف عوجرلا نهارلا ىلع عنتماو « نهرلا مزل هضابق) حصي نم ةنوهرلا
 نوهرلا ''” (نهترملا نمضي الو) ذئنيحو . ةنامألا ىلع هعضو نهرلاو

 هفلت ىعّدا ولو . نيدلا نم ءیش هفلتب هيف طقسی الو '' (يدعتلاب الإ)

 . ةنيبب الإ هلوق لبقی مل ارهاظ ًاببس رکذ ناف . هنيميب قّدَص هفلتل ًاببس ركذي ملو

 . ةنيبب الإ لبقی مل نهارلا ىلع نوهرملا در نهترملا یعذا ولو

 نہترم ا (یضق اذإو)

 نهارلا ىلع يذلا (قحلا ضعب)

 كفني مل يأ (جرخي م)

 . نهارلا ىلع يذلا قلا يأ ۳ (هعيمج يضقي ىتح نهرلا نم ءيش)

 امك « عانقإلا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلاو  طوطخلا نت ا فو  نمضی الو : لصألا يف (۱)

 . اهانت

 «نامضلا هيلع انلعج ول اننألو  طیرفتلا وأ يدعتلاب الإ نمضي ال نيمألاو « نيمأ هنأل (۲)
 ء طرفي مل هنأ هنيميب هلوق لبقيو « تانيادملا لطعتتف هنامض نم ًافوخ هنم سانلا عنتمال
 . نيمأ هنأل

 یڈأف «لاهب ًائيش نهر نم نأ ىلع « هنع ظفحأ نم لک عمجأ) : ہللا همحر رذنملا نبا لاق (۳)

 .(هتربي وأ  هقح رخآ هيفوي ىتح هل سيل كلذ نأ ؛ نهرلا ضعب جارخإ دارأو  هضعب

 نهرلا باب يف لئاسم
 ديب ةنامأ هنأل ءًالصفنم مأ ًالصتم ناك ءاوسو « هل عبات هال نهر ہؤاینو نهرلا بسك- ١

 نأل ء داز اذإ هكلمي الأ بجوف « فلت اذإ هنمضي ال هنألو  هکلمی الف ء نہترملا
 . نامضلاب جارخلا

 « نهارلا نذإ الب هتقفن ردق ىلع ء ةقفن هل ناك اذإ نوهرلاب عفتني نأ نہترملل زوجي - ۲

 -ناک اذإ هتقفنب برشي ّرّدلا نبلو « ًانوهرم ناك اذإ هتقفنب بكري رهظلا» : اپ هلوقل

۳۹۸ 



 امأ . )۲٥٥٢([ يراخبلا هاور] «ةقفنلا برشيو بكري يذلا ىلعو « ًانوهرم-

 نذإب ولو ضرقب نوهرلا يف زوجي الف « روذلاك « ةقفن هيف ام ريغب نوهرلاب عافتنالا
 . اعفن رج اضرق ريصي الئل « نهارلا

 ضرآ يف ةرايس نهرک « هکلام ىلع بولحلاو بوکرلا ريغ يف ةمزاللا نهرلا ةنوم - ۳
 كرم

 عوجرلا یونو « نهارلا نذإب ناك ناف « ةمزال ريغ ةقفن نهرلا ىلع نہترم ا قفنآ نإ - ٤
 عوجرلا هل سيلف هنذأتسي ناو « عوجرلا هل سیل ًاعربت هاون ناو « هيلع عجر « هيلع

 . هاون نإو



 رذبملاو سلفلاو هیفسلا ىلع رجحلا ماکحآ يف لصف

 . عنملا : ةغل رجح او اهريغو

 قالطلاك هريغ يف فرصتلا فالخب « لاملا يف فرصتلا عنم : ًاعرشو

 : فنصملا لعجو . هيفسلا نم ذفنیف

 صاخشأالا نم (ةتس ىلع رجحلاو)

 : هلوقب فنصلا هرسفو (هیفسلاو « نونجلاو « يبصلا)

 هفراصم ريغ يف هفرصي يأ  (هلال رذبلا)

 وأ لام ا ةلق نع هب ينك مث ًاسولف هلام راص نم ٌةغل وهو (سلفلاو)

 صخشلا : ًاعرشو . همدع

 . هنوید وأ هنیدب هلام يفي الو (نویدلا هتبکترا يذلا)

 هيلع رجح لاو هضرم نم هيلع فوخلا (ضیرلاو)

 ل نإ اذه ء ةثرولا تح لجأل ةكرتلا ثلث وهو "۳ (ثلثلا ىلع داز امیف)

 . ىثنأ وأ ء ًازیم ناك ولو « يبصلا امأف « مهتحلصل مهيلع رجحي ةثالثلا ءالؤهو (۱)

 می اوعفداف ادشز مبنی حساء ناف حاكيلأ وغلب اإ ی نمل أوو :  ىلاعت هلوقل

 ‹ هيفسلا امأو . هتافرصت ربتعي ۸ عرشلا نألف ء نونجملا امأو 7 : ءاسنلا] 46 وَ

 تلماعم يف شحاف نبغ لاتحاب هعیضی وأ « هوحن وأ رحب يف هیمرپ نأك . هلال رذبلا

 . 15 : ءاسنلا] 46 علوم ہما اوت الو 98 : ىلاعت هلوقل . مّرحم يف هفرصی وأ
 - عم لا نویدلا يف سلفلا ىلع رجحلاو « ربغلا ةحلصل مهیلع رجحي ءالؤهو (۲)



 ثلثلا يف هيلع رجح هتکرت قرغتسی نيد هيلع ناك ناف « نيد ضیرم ا ىلع نكي

 نذإ ريغب هفرصت حصي الف (ةراجتلا يف هل نذؤي مل يذلا دبعلاو) . هيلع داز امو

 اهنم . تالوطملا يف ةروكذم رجحلا نم ءايشأ نع فنصملا تكسو . هديس

 . نهترلا حل نهارلا ىلع رجح ا اهنمو . نيملسملا قحل دترملا ىلع رجحلا
 حصي الف (حيحص ريغ "”هيفسلاو ()ن ونحلاو ۷ يبصلا فرصتو)

 حصیف هیفسلا امآو . تافرصتلا نم اهریغ الو ةبه الو ءارش الو عیب مهنم

 . هيلو نذاب هحاکن

 هژادآ همزلپ الف ء لاحلا يف هب بلاطی ال هنال ء« لجؤملاب رجح الف « ءامرغلا ةبلاطم-

 قحا تولا ضيرم ىلع رجح ا زاوج ىلع ءاهقفلا قفتا دقف  ضیرلا امأو .هلولح لبق
 . نيد ال ثيح ثلثلا ىلع داز ايف طقف هتاعربت : هيف هيلع رجح يذلاو « ةثرولا

 ةيصولاک  تولا ضرم يف عربتلا) : ةيميت نبا لاق . هتیصو مکحک هتاعربت مکحف
 يمالسالا هقفلاو (۲۹۲ /۳۱) ةيميت نبال یواتفلا : رظنا] . (ةعبرألا ةمئألا قافتاب

 مكتافو دنع مكيلع قّدصت هللا ¿ نٍ» : ثيدحلا یئو . )15١/5([ ليحز .د هتلدأو

 يف ينابلآلا هنسحو (۲۷۰۹) هجام نبا هاور] (مكلامعأ يف مكل ةدايز مكلاومأ ثلثب

 .[(۱1۶۱) ءاورالا
 يبصلا امأو . ةمئألا قافتاب ًاقلطم فرصتلا هنم حصي ال زييمتلا نس نود يبصلا (۱)

 نذأ اذإ حصيو « ةیکلام ا دنع مزلي الو حصيو « يعفاشلا دنع ًاقلطم حصي الف « زیملا

 . حجارلا وهو ةلبانخاو ةيفنحلا لوق وهو « هيلو هل

 عیبلا ريمي نم حصي ةيفنحلا دنعو . روهمجلا لوق وهو « ًاقلطم هفرصت حصي ال (۲)

 . هيلو هل نذآ اذإ ءارشلاو
 اوطرتشا مهن :ال روھمج ا دنع لطاب هفرصتو ہ فرصتلا نسحب ال يذلا وه هیفسلا (۳)

 . دشرلا نوطرتشی ال مهنأل هیفسلا فرصت حصي ةيفنحلا دنعو  دشرلا



 یرتشا وأ « هريغ وأ ًاماعط الس عاب ولف (هتمذ يف حصي سلفلا فرصتو)

 حص هتمذ يف نمثب اهنم الك

 وأ ًالثم حاكن يف هفرصتو . حصي الف ''' (هلام نايعأ) يف هفرصت (نود)

 ء حصي مل نيع ىلع تعلتخا نإف ةسلفلا ةأرملا امأو .''' حيحص علخ وأ قالط

 حص اهتمذ يف نيد وأ

 ناف (ةثرولا ةزاجإ ىلع فوقوم ثلثلا ىلع داز ايف ضيرملا فرصتو) ظ

 لاح مھُدَرَو ةئرولا ةزاجاو . الف الإو ء حص ثلثلا ىلع دئازلا ةثرولا زاجآ

 زاجأ اذإو . ضیرم ا توم يأ (هدعب نم) كلذ ربتعی امنإو « ناربتعی ال ضرلا
 . هنيميب قدص هفالخ ناب دقو لیلق لام ا نأ ينظل تزجآ امنإ : لاق مث ثراولا

 ةراجتلا يف هل نذژی مل يذلا (دبعلا فرصتو)

 الف مکاخا هيلع رجح نإ «_ هلام ردق نع ةدئاز نوید هيلع نم وهو - سلفلا فرصت )١(

 ةمذلا يف یرتشا وأ « لس عاب اذإف ء رجحلا ةدئاف تلطب الاو « لام اب هفرصت حصي
 ال نکلو . هتمذب ال لام اب قلعت اینا رجحلا نألو . ءامرغلا ىلع ررض ال هنأل حصیف
 ۸ نمو « هولماعو كلذب اوملع مبنال « َءامرغلا هتمذ يف يتلا نویذلا ٌباحصأ كراشي
 « هنع رجحلا كف دعب هيلع نوعجریو « ةرهشلا ةنظم يف سلفلا نأل طرف دقف ملعی
 .[(۲۸4 /4) ينغلا : رظنا] . ةلبانحلا لوق وهو

 دزي مل نإ قادصلاو ثاريملا اه : عومجلا يف لاق ء ضیرلا حاکن زوجي : يعفاشلا لاق (۲)

 . لثلا رهم اه نأ ةيميت نبا لوق وهو . اهلثم قادص ىلع
 هجيوزت يف رارضإلا هنم رهظ نإ : يرصبلا نسحلا لاقو « دساف ضیرلا حاکن : كلام لاقو

 . زاج اهریغ وأ ةمدخ يف هيلإ ةجاحلا هنم رهظو « رارضالا هنم رهظی ۸ ناو ءزجي مل
 . [۱۹/۳۲(۲) ةيميت نبال یواتفلاو ٥٤٤( /۱) يعيطلا ةلمكتب عومجلا : رظنا]



 هنأ هتمذ يف هنوک ینعمو (هتمذ یف نوکی)

 هفرصت حص ةراجتلا يف دیسلا نذأ ناف قتع اذإ (هقتع دعب هب عبتی)

 . نذالا كلذ بسحب



 حلصلا ماكحأ ین لصف

 . ةعزانملا عطق ةغل وهو

 اهعطق هب لصحي دقع : ًاعرشو

 . رهاظ وهو (لاومألا ین) هب یعدلاب ('''رارقإلا عم حلصلا '''حصیو)

 اذكو

 صاصق صخش ىلع هل تبث نمک . لاومألا يأ (اهيلإ ""یضفت امو)

 ظفلب هحلاص نإو . '''حلصلا حصي هنإف  حلصلا ظفلب لام ىلع هيلع هحلاصف

 )١( عانقإلاو « ةعوبطملا ةخسنلاو « طوطخملا نتلا نم اهانتبثأو ءزوجيو لصألا يف .

 . حلصلا حصي الف رک اذإ نيعلا وأ نيدلا هيلع یعّدملا نأ يأ ء راکنالا نع زارتحا (۲)
 1 هنيميل ًءادتفا ۽ لام ا عفدي ركنملا نآل « راكنإ نع حلصلا زاوج روهمجلا بهذمو

 هبو . هقح نع ًاضوع اهذخأيف اهتحص دقتعي يعدملاو  هسفن نع ةموصخلل ًاعفدو

 . 1071٠١ /۱) لیبسلا رانمو )٢١٥/٢( ةيدنلا ةضورلا : رظنا] . يناكوشلا لاق
 |مھنیب نیلج رک - ملعت ۸ يتلا - ةلوهجلاو ةمولعلا نویدلا نع حلصلا حصي د : ةلئاف

 یور لل: بحاصل هيلع اب مهتم دحاول ملع الو« نمز هيلع ىيفم باسحو قلماعم

 يف امصتخا نيلجرل لاق قو يبنلا نأ : (۳۵۸۵ و ۳۰۸۶) دواد وبأو (؟ )٦/ ٠١ دجآ

 لك للحيل مث |مهتسا مث < قحا ايخوت مث ایستقاف ابهذا» : |مھنیب تسرد ثيراوم

 . هبحاص اکنم ٍدحاو
 نم اهانتبثأو  یضفَأ امو : ةعوبطملا ةخسنلا يفو « يضفي : عانقإلا نتمو لصألا يف (۳)

 . طوطخلا نتملا
 )٤( لاملا ىلإ صاصقلا لآ دق نوكيف « لاملاب هطاقسإ عراشلا زاجأ يذلا صاصقلا يأ «

 لام اب - لتقلا - مدلا نع حلصلاک « ٠ ىلإ عفُد ًادمعتم ًانمؤم لتق نم» : يك هلوقل -



 . الف عيبلا

 هحلص يأ (ءاربالاف ‹ ةضواعمو ءارب| : ناعون) حلصلا يأ (وهو)

 ف هل يذلا فلألا نم هحلاص اذإف (هضعب یلع) هنید يأ (هقح نم هراصتقا)

 نم كتآرباو ةئاسخ ينطعأ : هل لاق هنأکف اهنم ةئاسخ ىلع صخش ةّمذ

 (۱ ةئ سمخ

 . حلصي ال ینعمب (زوجي الو)

 ءاربالا ینعمب حلصلا قیلعت يأ ''' (هلعف)

 . كتح اص دقف رهشلا سأر ءاج اذإ هلوقک (طرش ىلع)

 اهحلص يآ (ةضواعلاو)

 هل ٌرقأو « اهنم ًاصقش وأ ًاراد هيلع ىعّدا نأك (هريغ ىلإ هقح نع هلودع)

 . حصي هنإف بوثك « نيعم ىلع اهنم هخاصو كلذب

 حلصلا اذه ىلع يأ (هيلع يرجيو)

 دمحأ هاور ثيدحلا] « ...ةيدلا اوذخأ اوءاش ناو « اولتق اوءاش ناف « لوتقلا ءايلوأ-

 مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هنسحو (۱۳۸۷) يذمرتلاو (۲۱۷/۲) هدنسم يف

(5199)]. 
 ىلع كتحلاص : لوقي نأب نيدلا ضعب ىلع هح اصي نأ وهو « ةطیطح ا حلص ىّمسيو (۱)

 حلص امأو . نيدلا ضعب نع ءاربإ وهف ۰ ةئاسمخ ىلع كيلع يل يذلا فلألا
 . ةاعدملا نيعلا ريغ ىلع هيف حلاصي يذلا وهف ةضواعلا

 نتمو  طوطخلا نتلاو لصألا يف اک اهانتبثأو « هقيلعت : ةعوبطملا ةخسنلا يف (۲)
 .عانق الا



 ؛ ذئنیحو « بوثلاب رادلا هعاب روکذلا لاثلا يف هناکف (عیبلا مکح)

 لبق فرصتلا عنمو « بیعلاب ٌدرلاك « عیبلا ماكحأ هيلع حلاصلا يف تبثیف

 هذه يف تبثیف ء اهضعبل هنم ةبهف ةاعدلا نيعلا ضعب ىلع هلاص ولو . ضبقلا

 ظفلب حصي الو . ةطیطح ا حلص اذه یمسیو اهباب يف رکذت يتلا اهماكحأ ةبهلا

 . اهضعبب ةاعدملا نيعلا هعيبي نأك . كورتلا ضعبلل عیبلا

 (انشور) جرخي يأ هلوآ مضب (عرشپ نآ) ملسلا (ناسنإلل زوجیو)

 (ذفان قیرط يف) ءاوه يف رادج ىلع بشخ جارخإ وهو « حانجلاب ًاضيأ یمسیو

 عفري لب نشورلا يأ ("' (هب رالا ررضتي ال ثيحب) عراشلاب ًاضيأ ىمسيو

 هسأر ىلع نوكي نأ يدرواملا ربتعاو . ًابصتنم ليوطلا ماتلا رام ا هتحت رمي ثيحب

 نشورلا عفريلف لفاوقو ناسرف هزمي ذفانلا قیرطلا ناك نإو . ةيلاعلا ةلومحلا

 . لمحملا قوف ةنئاكلا ةلظملا باشخأ عم ريعبلا ىلع لمحملا هتحت رمی ثيحب

 يف رورملا هل زاج نإو طاباسلاو نشورلا عارشإ نم عنميف يمذلا امأ

 . ةذفانلا قيرطلا

 اك ةعوبطملا ةخسنلا يفو « ةراملا رضی ال : عانقإلا نتم يفو « ٌرضتسي : لصالا يف )١(
 ۱ . اهانتبثأ

 نأ دحأل سيلف « هيف رورم ا نوقحتسپ سانلا لك لب « دحأب صتخ ال : ذفانلا قیرطلاو

 هجام نبا هاور] . «رارض الو ررض ال9 : قو هلوقل ةرالاب رضی اب هيف فرصتی
 .[(۱6۲۷) مقرب ءاورالا يف ينابلالا هححصو (۲۳۶۱)



 يف (ءاکرشلا نذإب الا كرتشلا بردلا يف) نشورلا عرشی نأ (زوجي الو)

 نم مهب دارم ا سیلو . بردلا ىلإ مهنم هراد باب ذفن نم مهب دارم او . بردلا

 نم عافتنالا قحتسی ءاکرشلا نم لکو . هيلإ باب ذوفن الب هرادج مهنم قصال

 . بردلا رخآ يلي ام نود بردلا سأر ىلإ هراد باب

 بابلا يأ (هريخأت زوجي الو ء كرتشلا بردلا يف بابلا میدقت زوجيو)

 (ءاک رشلا) نم (نذإب الإ)

 ءاکرش هحلاصف ریخأتلا نم عنم ثیحو . هريخأت زجي  هوعنم ثیحف
 00 حص لاب بردلا

 . لام اب هنع لزانتلا زاجف ء مهقح نم ءزجب عافتنا هنأل (۱)



 ةلاوح ا يف لصف

 يأ ليوحتلا نم ةقتشم : ةغل يهو . اهرسك يكحو ءاحلا حتفب

 . هيلع لاحملا ةّمذ ىلإ ليحملا ةّمذ نم حلا لقن : ًاعرشو .لاقتنالا

 (ةعبرأ '''ةلاوح لا طئارشو)

 طرتشي ال هنإف . هيلع لاحملا ال نيدلا هيلع نم وهو "۳ (ليحملا اضر)

 . هيلع نيد ال نم ىلع ةلاوحلا حصت الو . حصألا يف هاضر

 . ليحملا ىلع نيدلا قحتسم وهو (لاتحملا لوبقو) یناثلاو

 ۳ (ةّمذلا يف ًارقتسم) هب لاحلا (قحلا نوكو) ثلاثلاو

 هيلع كردتسا يوونلا نکل « يعفارلا لاق امل قفاوم رارقتسالاب دييقتلاو

 ىلإ لوؤي وأ ًامزال نوكي نأ ةلاوحلا نيد يف ربتعملاف ذئنيحو « ةضورلا يف

 عبارلاو .موزللا

 (سنجلا يف هيلع لاحملاو ليحملا ةّمذ يف) يذلا نيدلا يأ (ام قافتاو)

 ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإو . ملظ ينغلا لطم» : ل هلوق ء اهتیعورشم ىلع لد دقو (۱)

 . ءاتلا فیفختب :عبتيلف :هلوقو )٢٥١١([. ملسمو (۲۲۸۷) يراخبلا ہاور] «عبتيلف
 . ىرخأ ةهج نم هيفوي نأ همزلي الف هيلع تا نأل (۲)
 ‹ هتدم يف طرشلا رايخب عيبلا : لثم « ةمذلا يف ةرقتسملا ريغ نويدلا نع زارتحا (۳)

 . اهب لوخدلا لبق ةأرملا قادصو



 يأ (اهب ًاربتو) . ریسکتلاو ةحصلاو (لیجأتلاو لولحلاو ء عونلاو) ردقلاو

 - نيد نم هيلع لاحلا ًاضيأ اهب أربيو . لاتحلا نيد نع يأ (لیحلا ةَذ) ةلاوحلاب

 نم هذخأ رذعت ول ىتح هيلع لاحملا ةّمذ ىلإ لاتحملا قح لوحتيو . ليحملا

 ناك ولو ليحملا ىلع عجري مل . امهوحنو نيدلل دحج وأ سلفب هيلع لاحملا

 ىلع ًاضيأ هل عوجر الف لاتحملا هلهجو « ةلاوحلا دنع ًاسلفم هيلع لاحملا

 .لیحلا



 نامضلا يف لصف

 . هتلفك اذإ ًانامض ءیشلا تنمض ردصم وهو

 . مازتلالا : ةغل وهو

 ةيلهأ نماضلا طرشو . لالا نم ريغلا ةّمذ يف ام مازتلا : ًاعرشو

 ۷ .فرصتلا

 "۳ (اهردق ملع اذإ ''"ةّمذلا يف ةرقتسملا نويدلا نایض حصیو)

 هنإف « لوخدلا لبق قادصلا نامض ةحص هيلع لكشي ةرقتسملاب دييقتلاو

 . ًامزال ًاتباث نيدلا نوک الإ يوونلاو يعفارلا ربتعي ۸ اذطو رقتسم ريغ ذئنيح

 جرخیف « هريغ ىلع هب ناسنإلا عربتي نأل ًالباق نوكي نأ ؛ نومضلا حلا طورش نمو (۱)
 . اهوحنو « فذقلا دحو « صاصقلا دح

 حيحصلاو « نماض انأف ء اذک هتيطعأ نإك ء ةّمذلا يف ةرقتسملا ريغ نويدلا نع زارتحا (۲)

 نايوض نبال ليبسلا رانم ] . ةلبانحلا بهذم ًاضيأ وهو «ةحصلاو زاوجلا
 . رايخلا نمز يف نمثلا نامضک « موزللا ىلإ لوؤي ام نایض حصيو .[(۳۱)
 . [(0 ۲ /۱) رايخألا ةيافك]

 . ةموصخلا ىلإ يدؤي ررغ هب لهجا نأل « ًامولعم نوکی نأ نومضلا نیدلا يف طرتشي (۳)
 نابف ًاليلق هنظ نوكي دقف ء هردق ملعي مو ء نالف ىلع كلام نمضأ انأ : لوقي نأك
 .هباش امو ءاريثك

 ‹ ةحصلا حيحصلاف « ةرشع ىلإ مهرد نم « نالف ىلع ام كل تنمض : لاق ول : ةدئاف

 . ةيعفاشلا نم يعفارلا حيجرت وهو « ةرشعلا همزلتف ء ردقلا ركذب ررغلا ءافتنال
 )0677/15١([. رايخألا ةيافك]

۳۰ 



 . يتأيس ایک « اهنایض حصي الف « ةلوهجلا نویدلا : اهردق ملع اذإ هلوقب جرخو

 نومضلاو نماضلا نم ءاش نم ةبلاطم) نیدلا يأ (قحلا بحاصلو)

 ۲. نيدلا هيلع نم وهو (هنع

 نومضلا ىلع عجر نماضلا مرغ اذإو . "۳ انّيب ام ىلع نامضلا ناك اذإ)

 هلوق يف روكذملا طرشلاب (" هنع

 |هنم لک يأ (ءاضقلاو نایضلا ناك اذإ)

 ملع اذإ ًاقباس هلوق موهفمب حرص مث . هنع نومضلا يأ ''' (هنذإب)

 نع نیدلا ناضب لفكت نم وه : نماضلاو « هل نومضلا وه : قحلا بحاص )١(

 نأ قلا بحاصل حیف . «ليصألا» نیدلا هيلع يذلا وه : هنع نومضلاو .ريغلا
 ةّمذ ىلإ هتّمذ مض هنال نماضلا بلاطی نآو . هيلع یاب نیدلا نال لیصالا بلاطی
 . [هجيرخت قبس] . «مهطورش دنع نوملسلا» : ثيدحلا ينو « ليصألا

 طورش نم طرش یفتنا ىتم هنأ « (انيب ام ىلع نایضلا ناك اذإ) : هلوقب فنصملا دارم (۲)
 عقی نامضلا نال « ءاش نم ىلع - هل نومضملا وهو - نئادلا دوعي الف « نایضلا ةحص

 . ليصألا نيدملا وهو « هنع نومضملا ىلع طقف دوعيو ءًادساف
 . عانقالا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلاو ء طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو ء هيلع : لصألا يف (۳)
 ايوان ها ول ايف اذهو « هيلع هيف عوجرلا بجوف هنع ها هنأل ؛ هنع نومضملا ىلع عجريو

 يف دوعي مث ءيقي بلكلاك ريصي هنأل  عوجرلا زوجي ال ًاعربت هاون ول امأ « عوجرلا
 : ةيعرشلا ةدعاقلاو « هثيق

 . ابلاطي ىون نإ عوجرلا هل ًابجاو هيخأ نع دوی نم لکو
 )٤( نيطرشب هيلع مجری ء هنع نومضلا نع ىَدَأ اذإ نماضلا نأ « ةيعفاشلا بهذم :

 . هنع نماضلا نذإب نمض نوكي نأ : لوألا
 . هنع نماضلا نذإب ًايّدؤم نوكي نأ : يناثلا
 = ءادألا يف نذأي مل نإو هيلع عجر نذإلاب نامضلا ناك نإ هنأ « رايخألا ةيافك يف حجرو

۳١۱ 



 . انه هلوقب اهردق

 . نمثلا نامض عو . اذک ًانالف عب هلوقک (لوهجلا نابض حصي الو)

 ال) لبقتسلا يف ديز ىلع بجت ةئام نایضک (بجب  ام) نامض (الو)

 كرد ناهض يأ (كرد

 نمضي وأ . ًاقحتسم عیبلا جرخ نإ نمثلا يرتشملل نمضي نأب (عیبلا)

 . ًاقحتسم نمثلا جرخ نإ عيبملا عئابلل

 . )5717/1١([ رايخألا ةيافك] . نامضلا هببس ءادألا نأل=

۳ 



 لام ا ريغ نابض يف لصف

 © . لاق اى ندبلا ةلافكو ًاضيأ هجولا ةلافك ىّمسيو . نادبألا نم

 هندبب يأ (هب لوفكملا ىلع ناك اذإ ''”ةزئاج ندبلاب ةلافکلاو)

 هللا نح يمدآلا حب جرخو « فذق ّدحو صاصقك "” (يمدآل قح)

 رخ دحو ةقرس دحک ىلاعت هللا قح هيلع نم ندبب ةلافكلا حصي الف . ىلاعت

 . انزلا دحو

 عنمي لئاح الب ميلستل لا ناكم يف هندبب لوفكملا ميلستب ليفكلا أربيو

 فيرعت ىلع اذه . يمدآل دح وأ يلام قح هيلع نم ندب راضحإب مازتلالا يه ةلافكلا )١(

 . طقف يلام قح هيلع نم ندب راضحإب مازتلالا : روهمجلا فيرعت ىلعو . ةيعفاشلا

 .وب ءاج نَمِلَو 98 : ىلاعت هلوقف : باتکلا امآ « ةتسلاو باتکلا « ةلافکلا زاوحل دهشيو (۲)

 هلوق : اهنمو . لیفکلا : ميعزلاو [۷۲ : فسوي] © () مع هو انآو بیت لج
 4 کپ طاحی نأ هم لاک رتل سر هوم نوو یک ہم ای زا ن لاق 2۵ : ىلاعت
 ؛(١٦۱۲) يذمرتلا هاور] ۷ مراغ ميعزلا» : اپ هلوقف : ةنسلا امآو . [7171 : فسوی]

 . )١٤١٤([ ءاورالا يف ينابلألا هححصو
 ناك ءاوس + مزال نيدب مكحلا سلجم يف هروضح مزلي نم لک ندبب ةلافكلا حصت (۳)

 نأ « ةلافكلا ةغيصو . )۳٥۷/٤([ ةمادق نبال ينغملا] . ًالوھجم وأ ًامولعم نيدلا
 « هريغو سأرلاك هنم ٍءزج ركذب وأ « هندبب وأ « هسفنب وأ نالفب ليفك انأ : لوقي
 هقفلا] (هلک ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذ) : ةيهقفلا ةدعاقلاو . ةلافكلا تخص
 الو « لوفكملا ال « ليفكلا ىضر طرتشيو . [(۱۳۵/۵) یلیحز .د ء يمالسإلا

 . هل لوفکلا

۳۳۳ 



 . ليفكلا أربي الف لئاح ا دوجو عم امآ . '''ہنع هل لوفكملا

 « لیفکلا یرب ؛ لوفکلا تام وأ « هسفن لوفکلا ملس وأ « لوفکلا ليفكلا مّلس یتم (۱)
 . هتومب هنع روضح ا طوقسل

 عيمج نمض « هراضحإ نم عنتما وأ « هتايح عم لوفکلا راضحإ لیفکلا ىلع رذعت ام یتمو

 . [هجيرخت قبس] «مراغ میعزلا» : قو هلوقل « هيلع ام

۳۱ 



 ةكرشلا يف لصف

 . طالتخالا : ةغل يهو

 حلا توبث ۳ مزلتسي ةكرشلا دقع هيلع ىرج لام طالتخا : ًاعرشو

 . رثكأف نينثال دحاو ءىش يف عويشلا ةهج ىلع

 لوألا ۲۳ (طئارش سم ةكرشللو)

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس ء مزلتسی هلوق ىلإ لام طالتخا : هلوق (۱)
 : عاونأ يهو « دوقعلا ةكرش ءانه ةدوصقملا ةكرشلا (۲)
 ةكرش : عبارلا . هوجولا ةكرش : ثلاثلا . نادبألا ةكرش : يناثلا . نانعلا ةكرش : لوألا

 . ةضوافملا ةكرش : سماخلا . ةبراضملا
 لاق دقو . لا ا يف فرصتلا ىلع دقع هنأل . فرصتلا زئاج نم نوكت نأ اهعيمج يف طرتشيو

 هذه زاوج ىلإ ةيفنحلاو ةلبانح ا بهذو ء ةبراضملاو نانعلاب عاونألا هذه نم ةيعفاشلا

 : يلاتلاك اهفيرعتو . ةضوافملا ادع عاونالا

 ایهنیب حبرلا نوکیو هيف نارجتي لام يف رثكأف نانثا كرتشي نأ يه : نانعلا ةكرش : الوأ

 : ةعبرأ اهطورشو . هيلع ناقفتي ام بسحب
 سار دقعلا تقو اهتميق لعجيف ًاضورع ناك ناو « نيدقنلا نم لال ا سأر نوكي نأ ١

 . لالا

 ١ ًةفصو ًاردق ًامولعم نیلا ا نم لک نوكي نآ .
 . ةمذلا يف ام ىلع دقعت الف نیلا ا روضح ۳

 .لقأ وأ رثكأ وأ هلام ردق ىلع ءاوس ء حبرلا نم ًامولعم ًاءزج ایهنم دحاو لكل ددحي نأ - ٤
 باطتحالاك ء حابملا نم اهنادبأب هناكلمتي |یف اكرتشي نأ يهو : نادبألا ةكرش : ًایناث

 : اهطورشو . دايطصالاو
 ١ اضادباب ةكرشلا يف الخدی نأ_ .

 -يف امهقافتا طرتشي الو) . لقأ وأ رثكأ امهدحأل وأ ء ةفصانم حبرلا ىلع اقفتي نأ - ۲
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 دقن يأ (ضان ىلع) ةكرشلا (نوکت نآ)

 دلبلا يف اهجاور رمتساو نيشوشغم اناك ولو (ريناندلاو مهاردلا نم)

 ال ةطنحلاك يلثملا ىلع ًاضيأ ةكرشلا نوكتو كيابسو يلخو ربت يف حصت الف

 يناثلاو . اهوحنو بايثلا نم ضورعلاك موقتلا

 . مهاردلاو بهذلا يف ةكرشلا حصت الف (عونلاو سنجلا يف اقفتي نأو)

 ثلاثلاو . ءارحو ءاضيب ةطنح یف الو ةرسكمو حاحص يف الو

 . (ةيفنحلا دنع ةفرحلا-

 يف سانلا نم ايرتشا ام حبر يف ء امل لام ال  نانثا كرتشي نأ يهو : هوجولا ةك رش : ًاثلاث
 : اهطورشو . لام سأر ام نوكي نأ ريغ نم ءامهب راجتلا ةقثو اههاجب امهممذ

 . لام الب ةكرشلا يف الخدی نأ ۱
 . لقأ وأ رثكأ وأ ةفصانم حبرلا ىلع اقفتي نأ - ۲
 بسحب ایهنیب حبرلا نوکیو هيف رجتیل ناسنال هلام عفدی نأ يهو : ةبراضلا ةك رش : ًاعبار

 : ةثالث اهطورشو . هيلع ناقفتي ام

 . نیدقنلا نم للملا سر نوکی نآ- ١

 . هتفصو هردق ًامولعم ًانيعم نوكي نأ - ۲

 . عیرلا وأ فصتلاک ؛ حبرلا نم ًامولعم ًابيصن لماعلل طرتشي نأ ۔٣

 نم هناكلمي ام عيمج يف نالجرلا كرتشي د نأ  ةيفنحلا دنع يه : ةضوافملا ةكرش : ًاسماخ

 ء هبحاصل ام لثم الا نیسنج ا نیذه نم ءيش ایهنم دحاول ىقبي الو « قروو بهذ

 امھٹیب ةكرش ناك امهدحأ هحبر ام لكو « حصت مل رخآلا ىلع امهدحآ لام داز اذإف
 . رخالا هنمض هريغو بصغ نم امهدحأ نمض ام لكو

 . نيلاملا ردق ىلع حبرلا نوكيو هبحاص لام ىلع امهدحأ لام ديزي نأ زوجي : كلام دنعو

 يف اكرتشي نأ ًاضيأ هدنع زوجيو . ًاضورع ام ام ُسأر نوكي نأ ًاضيأ هدنع زوجیو
 . ًازيمتم ناك وأ ء رخآلا نع امهدحأ زيمتي ال ىتح ام ام طلتخا ءاوسو ء ایهیلام ضعب

 . ةلطاب ةكرشلا هذه نأ دمحأو يعفاشلا بهذمو

۳۹ 



 عبارلاو . نازیمتی ال ثيحب (نیلا ا اطلخم نآ)

 نیکیرشلا يأ (امھنم دحاو لک نذأي نآو)

 لک عیبی الف . ررض الب فرصت هيف هل نذأ اذإو (فرصتلا يف هبحاصل)

 الا كرتشلا لام اب رفاسی الو شحاف نبغب الو دلبلا دقن ريغب الو . ةئيسنب امهنم

 هبیصن يفو هکیرش بیصن يف حصي مل هنع يبن ام نیکیرشلا دحآ لعف نإف . نذإب

 سماخ او . ةقفصلا قیرفت ًالوق

 يف ناکیرشلا یواست ءاوس (نیلا ا ردق ىلع نارسخلاو حبرلا نوکی نآو)

 توافت عم حبرلا يف يواستلا اطرش ناف . هيف اتوافت وأ كلرتشلا لالاو لمعلا

 ذئنیحو . نيفرطلا نم زئاج دقع ةكرشلاو . حصي ۸ هسکع وأ نیلام ا

 نیکیرشلا يأ (ایهنم دحاو لکلو)

 . اهخسفب فرصتلا نع نال زعنیو (ءاش یتم اهخسف)

 هيلع يمغآ وأ نج وأ (امهدحآ تام یتمو)

 . ةكرشلا كلت (تلطب)

۳۷ 



 ةلاكولا ماکحآ يف لصف

 . ضيوفتلا : ةغللا يف . اهرسكو واولا حتفب يهو

 هلعفيل هريغ ىلإ ةباينلا لبقي امم هلعف هل ًائيش صخش ضيوفت : عرشلا ينو
 يف ةلاكولا طباض فنصملا ركذو . ءاصيإلا ديقلا اذهب جرخو . "" هتایح لاح

 ظ :هلوق

 وأ) هريغ هيف (لكوي نأ هل زاج هسفنب هيف فرصتلا ناسنإلل زاج ام لکو)

 الو الكوم نوكي نأ نونجم الو ّيبص نم حصي الف  هريغ نع (هيف لكوتي

 ةدابع يف ليكوتلا حصي الف . ةباينلل ًالباق نوكي نأ هيف لكوملا طرشو . ًاليكو

 . لكوملا هكلمي نأو .۳ ًالثم ةاكزلا ةقرفتو . جحلا الإ ةيندب

 اهحکنیس ةأرما قالط يف وأ ۰" هکلمیس دبع عيب يف ًاصخش لکو ولف

 .لطب

 ةلاكولا ناكرأو . مولعم فرصت يف هسفن ماقم هريغ ناسنالا ةماقإ : رخآ فيرعت يفو (۱)

 . هيف لكومو « ةغيصو « ليكوو « لكوم : ةعبرأ
 ال اذهو « رابتخالاو ءالتبالا اهنم دوصقملا نأل ةيندبلا تادابعلا يف ليكوتلا حصی ال (۲)

 حبذو « جحلا : لثم « ليلدلا هّصخ ام كلذ نم ینثتسیو . ريغلا لعفب لصحي

 . تارافكلا عفدو « ةاكزلا عيزوتو ء يحاضألا

 دنع هسفن نم ليكولا يرتشي نأ حصي الو « هسفنل ًايرتشم نوكي نأ ىلإ لوؤيس هنأل (۳)
 . لثم ا نمث ىلع ةدايزب هسفنل يرتشي نأ هل : كلام لاقو ء روهمجلا

۳۸ 



 ذئنيحو . نیفرطلا نم '' (زئاج دقع ةلاک و لاو)

 لیکولاو لکولا يأ (ایهنم) دحاو (لکلو)

 ةلاكولا (خسفنتو « ءاش یتم اهخسنف)

 . هثامغا وأ هنونج وأ" (امهدحآ تومب)

 .خسنلا ضعب يف طقاس (هفرصی ایفو هضبقی ایف) هلوقو (نیمآ لیکولاو)

 طیرفتلا نمو « هيف لکو اییف "" (طیرفتلاب ال) لیکولا (نمضی الو)
 . هنمث ضبق لبق عیبلا میلست

 )١( ناعون دوقعلا :

 ١ ةراجالاو « عيبلاك ء اھخسف امهنم بحاول زوجي ال هنأ : ینعمب نیدقاعتملل ةمزال .

 ء قافرإ دقع اهنأل « ةلاكولا : اهنم ء اهخسفب نأ |مھنم لكل زوجي هنأ : ینعمب ةزئاج - ۲
 نم لك لمعي يتلا ةضواعلاک تسيل يهف « لکولا حلاصل لمعي لیکولا نأ يأ -

 فو « لیکولا فرصت نسح مدعل اهیف يضلاب لکولا ررضتي دقو « هسفنل نیفرطلا
 [هجيرخت قبس] . «رارض الو ررض ال» : ثيدحلا

 : ببسلاو « نیدقاعتم ا دحأ تومب خسفنت اهنآ « ةزئاجلا دوقعلا نأش اذه (۲)
 ١ لوألا نذالاب لیکولا ةلاكو يف رمتسي الف « ةثرولا ىلإ لام ا لقتنا لكوملا تومب هنآ .

 ىلإ لقتنت الف ةّمذ ىلع دقع هنالو « فرصتلا ةيلهآ نع جرخ هنألف لیکولا توم امأو - ۲
 . نيعلا ىلع دقعلا فالخب « ةثرولا

 ةيلهأ نع نيفرطلا جورخل « نونج اب ًاضيأ خسفنت اهنإف « تولاب ةلاكولا خسفنت امو

 وأ « هعيبك « لّكوملا كلم نع هيف لگولا جورخب ةلاكولا لطبت كلذكو « دقاعتلا

 .هفقو

 يف نوكي طيرفتلاو « يدعتلا وأ طيرفتلاب الإ نمضي ال نيمألا : ةيعرشلا ةدعاقلاو (۳)
 . لامعتسالا يف نوکی يدعتلاو « ظفح ا

۳۹ 



 ةقلطم ةلاكو لیکولل (زوج الو)

 اهدحآ (طئارش ةئالثب الإ يرتشيو عيبي نآ)

 يف لمتج ال ام وهو شحاف نبغب الو هنودب ال (لثلا نمثب عيبي نآ)

 يناثلاو . '''بلاغلا

 نو « "”ةئيسنب ليكولا عيبي الف « ًالاح يأ (ادقن) لثملا نمث (نوكي نأو)

 . الاح لثملا نمث ردق ناك

 عاب نادقن دلبلا يف ناك ولف "" (دلبلا دقنپ) دقنلا نوكي نأ ثلاثلاو

 . ریخت عفنلا يف ایوتسا ناف « لكوملل عفنألاب عاب ايوتسا ناف . ایهنم بلغألاب

 . دوقنلا جاور تجار نإو « سولفلاب عيبي الو

 ًاقلطم ًاعیب ليكولا (عيبي نأ زوجي الو)

 عيبلا يف ليكولل لكوملا حرص ولو . ريغصلا هدلو نم الو  (هسفن نم)

 )١( صقنلا نمضو عيبلا حص لعف نإف .

 . افرع لاح ا يضتقي قالطإلا دنع هنأل ء نذاب الإ (۲)
 « هيلع لدي فرعلا نأل ء دلبلا دقن ىلإ فرصنا قلطأ اذإ عيبلاب نذإلا نأ « كلذ ليلدو (۳)

 . هيلع صيصنتلا ةلزنمب وهف
 لصألاو «ًاصيخر هسفنل يرتشي نأ ىلع هعبطب صيرح ناسنالا نأل  ةمهتلا دوجول (4)

 نع نيتياورلا ىدحإو « ةيفنحلا بهذم وهو « هلكوم ةحلصمل داهتجالا ليكولا يف
 زوجي هنأ دمحأ نع ةيناث ةياور يهو « كلذ زاوج ىلإ يعازوألاو كلام بهذو . دمحأ

 : نيطرشب

 ١ هنمث غلبم ىلع ديزي نآ .=

۳۳۰ 



 الع ناو هيبأل عيبي هنأ حصالاو . يوغبلل ًافالخ يلوتلا هلاق امك . ریغصلا نم

 عیبلاب لکولا حرص ناف . ًاھیفس الو ًانونجم نكي مل نإ لفس ناو غلابلا هنبالو

 . ًامزج حص ایهنم

 كلمي مل ةموصخ يف ًاصخش لکو ولف (هلکوم ىلع) لیکولا (ٌرقي الو)

 هلوقو . هنع حلصلا حصي الو . هنيد نم ءاربإلا الو لكوملا ىلع رارقالا

 ال رارقإلا يف ليكوتلا نأ حصألاو . خسنلا ضعب يف طقاس (هنذإب الإ)

 ۰ عصي

 ةمادق نبال ينغلا : رظنا] . (هعيبيل هريغ لكوي نأ ينعي) . هل عيبلا هريغ ىلوتي نأ - ۲

(18/6)]. 

۳۳۱ 



 ہور ےہ رک ںج

 فیش را

 رارقإلا ماکحآ يف لصف

 . تابثإلا : ةغل وهو

 ريغلا قحب رابخإ اهنأل ةداهشلا تجرخف « رقْلا ىلع حب رابخإ : ًاعرشو
 . ريغلا ىلع

 امهدحأ (نابرض هب رقملاو)

 يناثلاو . انزلاو ةقرسلاك ''' (ىلاعت ہللا قح)

 . صخشل فذقلا دحک (يمدآلا قحو)

 ٌرقأ نم لوقی نأك "" (هب رارقالا نع هيف عوجرلا حصي یلاعت ہللا ٌقحف)

 . هنع عوجرلا انزلاب ٌرقملل نسیو . هيف تبذکو رارقالا اذه نع تعجر : انزلاب

 اذه نيب قرفو (هب رارقإلا نع عوجرلا هيف حصي ال يمدالا قحو)

 ىلع ينبم يمدالا ّقحو . ةعاسملا ىلع ینبم ی اعت ہللا ٌقح نأب هلبق يذلاو

 : نیمسق ىلإ مسقنی هللا قح (۱)

 . ةقرسلا عطقو « رمح ا برشو انزلاک « ةهبشلاب طقسی ام-۱
 ۱ . ةرافکلاو ةاک زلاک ء ةهبشلاب طقسی ال ام ۲

 «ترظن وأ تزمغ وأ « تلّبق كلعل» : هلوقب عوجرلاب زعال ضرع و لوسرلا نأل (۲)
 ءاملعلا بحتسا دقو) : هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق [(1۸۲4) يراخبلا هاور]

 هنع أرديل هنم حضوأب امإو ضيرعتلاب امإ هنع عوجرلاب ما بجومب ّرقأ نم نیقلت
 .[(۱۳۸/۱۲) يرابلا حتف] (ذحلا

۳۳۲ 



 )5 ةحاشملا

 اهدحأ (طئا رش ةثالث ىلإ رارقالا ةحص رقتفتو)

 يناثلاو . هيلو نذإب ولو ًاقهارم ولو يبصلا رارقإ حصي الف (غولبلا)

 رذعي اب لقعلا لئازو « هيلع ىمغملاو « نونجملا رارقإ حصي الف (لقعلاو)
 . ناركسلا مكح همكحف هيف رذعي مل ناف . هيف

 ٩" . هيلع هركأ ايب هركم رارقإ حصي الف (رایتخالاو) ثلاثلاو

 هب دارملاو “ (دشرلا وهو عبار طرش هيف ربتعا لامب) رارقالا (ناك نإو)

 قالطك هريغب رارقإلا نع لاب فنصلا زرتحاو . فرصتلا قلطم رقلا نوک

 . هيفسلا نم حصي لب دشرلا كلذب رقملا يف طرتشي الف . امهوحنو راهظو

 . ةححاشملا : لصألا يف (۱)
 (ةنونجملاو نونجملا مجري ال باب) : دودحلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا بوب (۲)

 نعو « قيفي ىتح نونجملا نع عفز ملقلا نأ تملع امأ : تعي رمعل فوج يلع لاقو

 ؟ ظقيتسي ىتح مئانلا نعو « كردي ىتح يبصلا
 : انزلاب هسفن ىلع ّرقأ يذلل لاق كك يبنلا نأ هيفو « تضخ ةريره يبآ ثيدح هتحت جرخأو

 . [(1815) مقر ثيدح] « ؟ نونج كبأ »

 لعجف ۲ :لحنلا] 4 نب نياي نیم بو هرڪا نم ال : لاعت هلوقل (۳)
 يتمآ نع عضو هللا نإ : لك هلوقلو . هادع ام ىلوألابف « رفکلا مكحل ًاطقسم هاركإلا
 رظنا ينابلألا هححصو(۲۰4۵) هجام نبا هاور] «هیلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا
 .[(۸۲) ءاورإلا

 . هرارقإ لبق ولو « لا ا يف هيلع روجحم هنأل « لارب هرارقإ حصي الف « هيفسلا نع زارتحا (4)
 . رجحلا ینعم لطبأل لام اب

TY 



 مضب (عجر) ءيش لع نالفل هلوقک (لوهجمب) صخشلا (ّرقأ اذإو)

 لق ناو لومتی ام لکب هریسفت لبقیف لوهجلا يأ (هنایب يف) ٌرقملا يأ (هيلإ) هلو

 سیل وأ « ةطنح ةبحك  هسنج نم وهو لومتی ال اب لوهجلا رسف ولو . سلفک

 هریسفت لبق « لبزو « مّلعم بلکو « ةتيم دلجک « ہؤانتقا لحي نکل « هسنج نم

 بلوط نأ دعب هنایب نم عنتماو لوهجمب ٌرقأ یتمو . حصألا ىلع كلذ عيمج يف

 تفقوو ثراولا هب بلوط نایبلا لبق تام ناف . لوهجلا نيبي ىتح سبح هب

 رقلا لصو يأ (هب هلصو اذإ رارقالا يف ءانثتسالا حصیو) . ةكرتلا عیج

 . رض يبنجأ ريثك مالک وأ توکسب |هنیب لصف ناف . هنم ینثتسلاب ءانثتسالا

 ۲7 . هضي الف سفنت ةتكسك ريسيلا توکسلا امآ

 هقرختسا ناف هنم ىنثتسملا قرغتسي ال نأ ءانثتسالا يف ًاضيأ طرتشیو

 . "رض ةرشع الإ ةرشع لع دیزل :وحن
 صخش زقآ ول یتح (ءاوس ضرلاو ةحصلا لاح يف) رارقالا يأ (وهو)

 يناثلا ىلع لوألا رارقالا مدقي ۸ ورمعل نیدب هضرم يفو دیزل نیدب هتحص يف

 . ةيوسلاب اهنیب هب رقلا مسقیف ذئنيحو

 . هنم زرحتلا نکمی ال هنأل « بؤاثت وأ ء ساطع وأ « لاعس : هلثمو (۱)

 حل هرارقا نع عوجر وهو « وخل لكلا نم لكلا ءانثتسا نأل « ةلماك ةرشعلا همزلتف (۲)

 وین



 ةيراعلا ماكحأ يف لصف

 اهتقيقحو . "بهو اذإ راع نم ةذوخأم حصألا يف ءايلا ديدشتب يهو
 هّدريل هنيع ءاقب عم هب عافتنالا لحي امہ عربتلا لهأ نم عافتنالا ةحابإ ةيعرشلا

 . عربتملا ىلع

 حصي ال نمف « هريعي ام ةعفنل ًاكلام هنوكو هعربت ةحص ريعملا طرشو

 ال ريعتسملاك ةعفنملا كلمي ال نمو « هتراعإ حصت ال نونجمو يبصك هعربت

 هلوق يف راعملا طباض فنصملا ركذو . ريعملا نذإب الإ هتراعإ حصت

 ةحابم ةعفنم (هب عافتنالا نكمأ ام لكو)

 حصي الف وهللا ةلآ ةحابمب جرخف ١ (هتراعإ تزاج هلیع ءاقب عم)

 هعفانم تناك اذإ) هلوقو . حصي الف دوقولل ةعمشلا ةراعإ هنيع ءاقببو « اهتراعإ

 وحنو  اهرمثل ةرجشو ء اهنبلل ةاش ةراعإك نايعأ يه يتلا عفانلا جرخف (اراثآ

 اھڑد كتحبأ دقف ةاشلا هذه ذخ : صخشلا لاق ولف . حصي ال هنإف . كلذ

 . أطخ وهو ء بهذ : عوبطملا حرشلا يف ()

 ملسمو (۲۲۲۷) يراخبلا ہاور] < ًاسرف ةحلط يبأ نم 195 يبنلا راعتسا دقو (0)

 (۳۵۹۷۲) دواد وبآ ہاور] نينُح موي ًاعاردأ ةيمأ نب ناوفص نم راعتساو [(۲۳۰۷)
 .[(۳4۶ /۵) ءاورالا يف ينابلألا هححصو

۳۳۵ 



 ريغ نم ًاقلطم ةيراعلا زوجتو ."'' ةيراع ةاشلاو ء ةحيحص ةحابالاف ء اھلسنو

 : خسنلا ضعب يفو «ًارهش بوثلا اذه كترعأك  تقوب ًاتقؤمو « تقوب دبيقت

 ىتم امھنم لك يف عوجرلا ريعمللو (ةدمب ةديقمو ةقلطم ةيراعلا زوجتو)

 . ءاش

 ىلع ةنومضم) هيف نوذأم لاعتساب ال تفلت اذإ ةيراعلا يأ (يهو)

 نإف . ميقلا ىصقأب الو اهضبق موي اهتميقب ال (اهفلت موي اهتميقب '''ر يعتسملا

 لامعتسالاب قحمنا وأ قحسناف هسبلل بوث ةراعإك هيف نوذأم لامعتساب تفلت
 ” ناض الف

 هتعفنم تناك ام امآو) : ةیناثلا ةلمكتلا ۲/۱١ ٠ بذهلا حرش عومجلا يف لاق )١(
 صاصتحال رجات الو « راعت نأ زوجي الف < « منفلاک « ي یشاولا نم ٌردلا تاذف « ًانيع

 ؛ ةحنلاو :يعفاشلا لاق . حنمت نأ زوجي نکلو « نایعألا نود عفانملاب ةراجالاو ةيراعلا

 ء ًاحونم نبللا نوكيف « اهدري مث اهبلحيل لجر ىلإ هتاش وأ هتقان لجرلا عفدي نأ

 لاق : لاق بعض ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع يعفاشلا یورو
 . («رجأب حورتو ءرجأب ودغت ةقدصلا لضفأ ةحنلا» : ا هللا لوسر

 : ةيراعلا ناہض يف ءالعلا فلتخا (؟)

 . دعتی م وأ ىّدعت . ًاقلطم ريعتسملا ىلع ةنومضم ةيراعلا نأ ىلإ دمحأو يعفاشلا بھذ ۱
 ‹ يرصبلا نسحلا لوق وهو « يدعتلاب الإ نمضت ال ةنامأ اهنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو - ۲

 . يروثلاو « يعازوألاو « يعخنلاو
 . نمضي مل رهظي امم ناك ناو ء نمض هكاله ىفخي ام ناك نإ هنأ ىلإ كلام بهذو - ۳

 .[(۳۲۷) ةمألا ةمحرو )١5/ 3١0( بذهلا حرش عومجملا : رظنا]

 وهف هيف نوذأملا لامعتسالا ربغب فلت ام نأ : ةيعفاشلا دنع ةيراعلا يف نايضلا طباض (۳)
 -هيف نوذأملا لامعتسالاب فلت ام امأو . ةيوايس ةفاب فلت ناو ريعتسملا ىلع نومضم

۳۳۹ 



 ۰10۱۱ /۲) ينيپرشلا بیطخلل عانقإلا] . هيف نذالل هنمضي ال هناف-

۳۳۷ 



 بصغلا ماكحأ يف لصف

 . ةرهاجم [لظ ءیشلا ذخأ : ةغل وهو

 ءاليتسالا يف عجريو « ًاناودع ريغلا ٌقح ىلع ءاليتسالا : ًاعرشو

 «غبدي مل ةتيم دلجك « لایب سيل ام هبصغ حصي ام ريغلا قح يف لخدو . فرعلل

 . دقعب ءاليتسالا ناودعب جرخو

 ىلع مرغ ولو هكلامل (هدر) بصاغلا يأ (همزل دحأل ًالام بصغ نمو)

 ًابوٹ بصغ نمک « صقن نإ (هصقن شرأو) ًاضیآ همزلو . هتميق فاعضأ هدر

 ًاضيأ همزلو « سبل ريغب صقن وأ  هسبلف

 بصاغلا هنمضي الف هرعس صخرب بوصغملا صقن ول امأ (هلثم ةرجأو)

 ىلإ "۳ هدرب ربجأ ئرما لام بصغ نمو : خش ضعب يلو حيحصلا ىلع

 .هرخآ

 بصاغلا (هنمض) بوصخملا (فلت نإف)

 2 رس ےس 2ھ سر رس

 E کم بر 9-2 ىلاعت هلوقف : تاكل امأ ةنسلاو
 :ةنسلا نمو .[۲۹ :ءاسنلا] 46 مکن ضار نع ردت توجت نأ لإ لاب مگ
 اذه مكر هش يف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد ناف » : الگ هلوق

 )١7/51([. يراخبلا هاور] « اذه مكدلب يف

 )٢( هدر ىلع : عوبطملا حرشلا يف .

۳۳۸ 



 بوصغلا يأ (هل ناك نإ ''”هلئمب)

 هيف ملسلا زاجو « نزو وأ ليك هرصح ام ّلثملا نأ حصألاو (لثم)

 . نوجعمو ةيلاغ ال نطقو ساحنک

 هلوق يف موقتملا نابض فنصملا ركذو

 تفلتخاو ًاموقتم ناك نأب ''' (لثم هل نكي مل نإ هتميقب) هنمض (وأ)
 دقنلاب ةميقلا يف ةربعلاو (فلتلا موي ىلإ بصغلا موي نم تناك ام رثكأ) هتميق

 . مھنم ًادحاو يضاقلا نّيع :يعفارلا لاق . ايواست وأ نادقن بلغ نإف « بلاغلا

 )١( عانقالا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلاو  طوطخلا نتملا نم اهانتبثأو « لثمب : لصألا يف .
 ) )۲ریناندلاو مهاردلاو « ناهدألاو بوبح ا نم هؤازجأ ىواستت يذلا وه لثم هل يذلا .

 بذهملا حرش عومجملا] . هؤازجأ فلتخت يذلاك « هل لثم ال يذلاو )١5/7575([ .

۳۳۹ 



 ےک ےس سج

 ةعفشلا ماكحأ يف لصف

 . ّمضلا : ةغل اهانعمو اهّمض ءاهقفلا ضعب ىكحو . ءافلا نوكسب يهو

 ببسب ثداحلا كيرشلا ىلع ميدقلا كيرشلل تبثی ّيرهق كلمت قح : ًاعرشو

 . ررضلا عفدل تعرشو ۰" هب كلم يذلا ضوعلاب ةكرشلا

 "”كيرشلل ةتباث يأ (ةبجاو ةعفشلاو)

 عویشلا ةطلخ يأ (ةطلخلاب)

 . هريغ وأ ناك ًاقصالم رادلا راجل ةعفش الف "” (راوجلا) ةطلخ (نود)

 تبثت اهنإو

 كيرش ىلإ كيرش ةصح لاقتنا) : (۳۰۲ /۱6) بذهلا حرش عومجلا يف اهفّرعو (۱)
 . (ىّمسملا ضوعلا لثمب يبنجأ ىلإ تلقتنا تناك

 لك يف ةعفشلاب ةا هللا لوسر یضق : لاق فتح رباج ثيدح اهتوبث ىلع لد دقو (۲)

 ذخأ ءاش نإف « هكيرش نذؤي ىتح عيبي نأ هل لحي ال « طئاح وأ ةعبر « مسقت مل ةكرش

 ةياور فو ۶۰ ۸) ملسم هاور] . « هب قحا وهف هنذؤي لو عاب اذإف  كرت ءاش ناو

 اذإف . مسقی مل ام لک يف ةعفشلاب ةي هللا لوسر ىضق ١ : (۲۲۰۷) يراخبلا دنع

 . (ةعفش الف قرطلا تف رصو دودح تعقو

 ةمحر] . راوجلاب ةعفشلا بجت : ةفينح وبآ لاقو « ةثالثلا ةمئالا دنع راجلل ةعفش ال (۳)

 يف ًاكيرش نوکی نأ طرشب راجلل ةعفشلا توبث ةيميت نبا راتخاو . [(۳۳۰) ةمألا
 (مهقيرط ناك اذإ ًابئاغ ناك ناو هب رظتنی هتعفشب قحأ راجلا» : ثیدحب ًاجتح « قیرطلا
 ءاورالا يف ينابلألا هححصو (۱۳۹۹) يذمرتلاو (۳۵۱۸) دواد وبآ هاورآ «ادحاو
 .[(۳۰۵ )١5/ بذهلا حرش عومجلا : رظناو] .[(۱156۰)

۳۳۰ 



 ةمسقلا لبقی يأ (مسقني امیف)

 هماسقنا نکمآ ناف « هيف ةعفش الف ریغص ماحك (مسقنی ال ام نود)

 ًاضيأ ةتباث ةعفشلاو . هيف ةعفشلا تتبث نيمامح هلعج نکمی ريبك مامحک

 ةرکتحلاو ةفوقولا ريغ (ضرألا نم لقنب ال ام لك ینو)

 . ضرالل ًاعبت رجشلاو ءانبلا نم (هريغو راقعلاک)

 . راقعلا صقش میفشلا ذخأي انإو

 ہذخأ دقن وأ بحک ًايلثم نمشلا ناك ناف (عيبلا هيلع عقو يذلا نمٹلاب)

 . عيبلا موي هتميقب هذخآ بوثو دبعك ًاموقتم وأ « هلثمب

 اذإ عيفشلا ردابيلف ذئنيحو (روفلا ىلع) اهبلط ىنعمب ةعفشلا يأ (يهو)

 فلكي الف « ةداعلا ىلع ةعفشلا بلط يف ردابملا نوكيو هذخأب صقشلا عیب ملع

 ًايناوت دع ام نأ كلذ يف طباضلا لب «هريغ وأ وُدَعِب هتداع فالخ ىلع عارسإلا

 7 . الف الاو اهطقسأ ةعفشلا بلط ّقح يف

 ملعي نأ امإ « نيرمأ دحأ نم عیفشلا لاح لخ ل٠ ةعفشلا تبجوو « صقشلا عيب اذإ (۱)
 هب لواطت نإو ملع اذإ ةعفشلا نم هقح ىلع وهف عيبلاب ملعي م ناف « ملعي ال وأ عيبلاب

 : ناتلاح هلف عيبلاب ملع اذإ امأو « نامزلا
 : لاوحأ ةثالث هلف « بلطلا ىلع ًارداق نوكي نأ - ۱

 . ةعفشلا نم هقح ىلع وهف بلطلا ىلإ ردابي نأ - أ

 . هتعفشل لطبم اذهف ةعفشلا نع وفعي نأ - ب
 يعفاشلا لوق وهو « نكمتلا نمز ىضم اذإ ةعفشلا لطبتف بلطلا نع كسمي نأ -ج

 =. ليدجلا يف

۳۳۱ 



 ةعفشلا يأ (اهرخآ نإف)

 دلب نع ًابئاغ وأ ًاضيرم ةعفشلا دیرم ناك ولف (تلطب اهیلع ةردقلا عم)

 ىلع دهشیلف الاو ردق نإ لکویلف . ودع نم ًافئاخ وأ ًاسوبحم وأ يرتشملا

 . رهظألا ین هقح لطب داهشإلا وأ ليكوتلا نم هيلع رودقملا كرت نإف . بلطلا

 كلذ هيلع ىفخي نمت ناكو . روفلا ىلع ةعفشلا قح نأ ملعأ مل عيفشلا لاق ولو

 . هنيميب قدص

 صخشلا (جوزت اذإو)

 يأ (هذخآ صقش ىلع ةأرما)

 ةأرملا كلتل ''' (لثملا رهمب) صقشلا (عيفشلا)

 ةعفشلا يأ (اهوقحتسا ةعامج ءاعفشلا ناک نإو)

 (كالمألا) نم مهصصح (ردق ىلع)

 عابف « هسدس رخآللو « هثلث ٹ رخآللو « راقع فصن مهدحأل ناك ولف

 7 . ثالثأ نارخآلا اهذخأ ہتصح فصنلا بحاص

 « الظ ًاسوبحم ناك وأ « ةبلاطملا نم عنمي ًاضرم ًاضيرم نوكي نأك « ًاروذعم نوكي نأ - ۲=
 بذهلا حرش عومجلا] . ريخأتلاب هتعفش لطبت الف « يرتشملا دلب نع ًابئاغ وأ

 . ۲۱۲۷ /۲) عانقإلاو (۳۱۳ و ۳۱۲ )۱٤/

 لقنی ام لك يف تبثت ت ةعفشلاو « ًارهم صقشلا اهقاقحتسا ف ةضواعلا بناب ًابيلغت (۱)

 . ةيدهلاو « ةيصولاو « ٹرالاک ء الف ةضواعملا ريغ يف امأو « ةضواعم اب كلملا

 . ًادحاو ًاههس سدسلا كلامو « نيمهس ثلثلا كلام ذخأيف « مهصصح ردق ىلع يأ (۲)

۳۳۲ 



 ۲۲ . عطقلا وهو ضرقلا نم قتشم : ًةغل وهو
 . (هنيب لام ا حبرو هيف لمعي لماعل آلام كلام عفد : ًاعرشو

 نأ) : اهدحأ (طئارش) خسنلا ضعب ينو طورش (ةعبرأ ضارقللو)

 دقن يأ (ضان ىلع نوكي

 ‹ يلح الو « ربت ىلع ضارقلا زوجي الف  ةصلاخا (ريناندلاو مهاردلا نم)

 "۰*۲ سولفلا اهنمو ء''ضورع الو « شوشغمالو

 ًانذإ (فرصتلا يف لماعلل لا ا بر نذأي نأ) يناثلاو

 ال : هلوقك « لماعلا ىلع فرصتلا قيضي نأ كلاملل زوجي الف (ًاقلطم)

 فطع مث « ًالثم ءاضيبلا ةطنحلا الإ رتشت ال وأ ينرواشت ىتح ًائيش رتشت

 ال) ءىش يف فرصتلا يأ (ايف وأ) انه هلوق ًاقلطم ًاقباس هلوق ىلع فنصملا

 يف برضلا نم « ةبراضملا هنوّمسي قارعلا لهأو « زاجحلا لهأ ةيمست ضارقلا (۱)
 وهو « لا ا يف برضلا نم وأ « رفسلاب بلاغلا يف لصحي حبرلا نأ رابتعاب « ضرألا
 ۳٥۸([. /۱) بذهملا حرش عومجملا] . فرصتلا

 ةعلس هاطعأ ولف « ةبراضم ضورعلا نمث لعج نأ « هللا همحر ةفينح يبأ دنع زوجيو (۲)
 ةمألا ةمحر : رظنا] . حيحص ضارق اذهف ء ًاضارق اهنمث لعجاو اهْعب : هل لاقو
 . ۸٤٤([ /5) يلیحز .د ء هتلدأو يمالسإلا هقفلاو (۳۳۹)

 يتلا يهف  ةيقرولا ةلمعلا يأ - مويلا سولف امأو  مهرصع يف ةجئار نكت مل اهمأل (۳)
 . مهردلاو رانیدلا ماقم موقت

۳۳۳ 



 م قلبلا ليخلاك هدوجو ردنی ءيش ءارش هيلع طرش ولف (ابلاغ هدوجو عطقنی

 ع

 لماعلل كلاملا طرتشي يأ (هل طرتشي نأو) ثلاثلاو

 . هثلث وأ هفصنك (حبرلا نم ًامولعم ًاءزج)

 وأ هيف ةكرش كل نأ ىلع لاملا اذه ىلع كتضراق لماعلل كلاملا لاق ولف

 . نيفصن حبرلا نوكيو . حص اننیب حبرلا نأ ىلعو . ”ضارقلا دسف هنم ًابیصن

 ء ةنس كتضراق هلوقك ةمولعم (ةدمب) ضارقلا (ردقي ال نأو) عبارلاو

 ضارقلاو . كتضراق دقف رهشلا سأر ءاج اذإ :هلوقك طرشب قلعي ال نأو

 ضارقلا لام يف (لماعلا ىلع ناهض الو) ذئتيحو ةنامأ

 . ناودعلاب خسنلا ضعب ينو . هيف ۳ (ناودعب الإ)

 )١( لماعلا بيصن ةلاهجل .
 . هيف هل نذؤي ملام یرتشاف ىذعت نإ الإ نمضي ال ء نيمأ ةبراضملا ةكرش يف لماعلا (۲)

 : ةبراضملا ةكرش يف دئاوف

 . ريزنخلاو رمخلاك تامرحملاب رجاتي نأ لماعلل سيل |
 اذكو « باسحلا ةيفصت دعب الإ « حبرلا نم ًائيش ذخأي الو ةرجأ لماعلا قحتسي ال - ۲

 . لالا بر
 همحر ةيميت نبا مالسالا خيش هرصنو ةلبانحلا بهذ ؟ هسفنل ةقفنلا طرتشي نأ لماعلل لهو

 . زئاج كلذ نأ « حبرلا نم هبيصن ريغ ةمولعم ةقفن طرش اذإ لماعلا نأ ىلإ « هللا
 ةيميت نبا ىواتفو 5١( /0) ةمادق نبال ينغملا] . رضحلا وأ رفسلا يف كلذ ناك ءاوسو

 )۳/ 9١([.
 . عئاضلا هدهجف لماعلا ةراسخ امأو « براضملا لام نم ةبراضلا يف ةراسخلا ۔۳

۳۳ 



 ضارقلا لام يف (لصح اذإو)

 ضارقلا دقع نأ ملعاو (حیرلاب نارسخلا ربج نارسخو حبر)
 نم زئاج

 . ءاش یتم هخسف لماعلاو كلاملا نم لکلف . نیفرطلا

۳۳۵ 
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 ءء9 پیٹ ممم ممم تپ چپےچ-ج ممم يعفاشلا مام رلا ةمح رت

 1 0, - 07 ملعلل هبلط
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 Vee يعفاشلا مامالا بتك
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 ۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 22.9 222207 ہللا همحر يعفاشلا مامإلا بهذم لوصأ

 ٥7 ٣۹ْ99كَك9۹َ.ے , ,/,/,-.ت مم ممم مصفف نتم ا بحاص ةمح رت

 0000000 و ج00 2 22 ۰ی حراشلا ةمجرت

 ۹ییق 00: 00870 ہ01 طوطخلا نم روص

 یی ممم ممم ممم مم ممم 7 باتكلا لوأ
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 ال امو غابدلاب اهنم رهطي امو ةسجنتلا نایعالا نم ءیش رکذ يف لصف

 eee رهطب

 .. زوجي امو يناوالا نم هلامعتسا مرحي ام نایب يف لصف

 es كاوسلا ةلآ لامعتسا يف لصف

 و ءوضولا ضورف يف لصف

 eens ةجاحلا ىضافق بادآو ءاجنتسالا يف لصف

 ثدحلا بابسأ ًاضيأ ةاسلا ءوضولا ضقاون يف لصف

 ns اهتلازإو تاساجنلا نايب يف لصف

 .ةضاحتسالاو سافنلاو ضیح ا ماكحأ نایب يف لصف

۳۳۸ 
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 پٹ پو ہ7 ةالصلا ناكرأ يف لصف

 یم ةالصلا یف لجرلا ةأرملا اهيف فلاخت رومآ يف لصف

 ees ةالصلا تالطبم ددع يف لصف

 00 ةضورفلا تاولصلا تاعكر ددع يف لصف

 ۰۳ ةالصلا نم كورتلا يف لصف
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 0 ةراجتلا ضورع ماكحأ يف لصف

 000000 رطفلا ةاكز ماکحآ يف لصف

 esen ةاكزلا لهأ ماكحأ يف لصف

 هوم مایصلا ماکحآ باتك

 ا فاکتعالا ماكحأ يف لصف
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 900:110 09-9صضصض 7 ةضفلاو بهذلا نم ابرلا ماكحأ يف لصف

 eens رايخلاب نيعيابتملا ماكحأ يف لصف
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 .رارقالا ماکحآ يف لصف
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 ةاقاسملا ماكحأ يف لصف

 . يقسلا نم ةقتشم : ةغل يهو

 ةيبرتو يقسب هدهعتي نمل بنع رجش وأ ًالخن صخشلا عفد : ًاعرشو

 . هرمث نم ًامولعم ًاردق هل نأ ىلع

 طقف نيئيش ( ىلع ةزئاج ةاقاسملاو)

 . ""شمشمو نيتك امهريغ ىلع ةاقاسملا زوجت الو (مركلاو لخنلا)

 دنع امهيلع ةيالولاب نونجمو يبصلو هسفنل فرصتلا زئاج نم ةاقاسملا حصتو

 .ةحلصملا

 وحنو هدهعتتل كيلإ هتملس وأ اذكب لخنلا اذه ىلع كتيقاس : اهتغيصو

 لماعلا لوبق طرتشيو . كلذ

 ةاقاسملا يأ (اهو)

 « ةاقاسملا زاوج ىلع بهاذملا ةمئأو « نيعباتلاو ةباحصلا نم راصمألا ءاهقف قفتا (۱)

 لخنلاک « ةرمثملا راجشألا رئاس ىلع ةاقاسملا زوجتو . اہنالطب ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 بهذم نم ميدقلا وهو « دمحأو كلام دنع كلذ ريغو « زوجلاو « نيتلاو « بنعلاو

 ديدجلاو . دمحمو فسوي يبأ لوق وهو « هباحصأ نم نورخأتملا ہراتخاو  يعفاشلا

 ال : دواد لاقو . بنعلاو لخنلا يف الإ حصت ال اهنأ يعفاشلا بهذم نم حيحصلا
 بذهلا حرش عومجملاو (۳۶۲) ةمألا ةمحر : رظنا] . ةصاخ لخنلا يف الإ حصت
 .[(4۰۲ و ۰۱ /۱۵)



 كلالا (اهردقی نأ : اهدحأ : ناطرش)

 كاردإب اهریدقت زوجي الو . ةيلاله ةمولعم ةنسک ۳ (ةمولعم ةدمب)

 . حصالا يف رمثلا

 كلاملا (نيعي نأ : يناثلاو)

 . اهثلث وأ اهفصنك "۳ (ةرمثلا نم ًامولعم ًاءزج لماعلل)

 ىلع لمحو حص اننیب نوكي ةرمثلا نم هللا حتف ام نأ ىلع : كلاما لاق ولف

 . ةفصانملا

 امهدحأ (نيبرض ىلع اهيف لمعلا مث)

 نم ءيش عضوب هحيقلتو لخنلا يقسك (ةرمثلا ىلإ هعفن دوعي لمع)
 . ثانإلا علط يف روكذلا علط

 . (لماعلا ىلع وهف)

 : یعفاشلا بهذم يف لاوقأ ةثالث اهيفو « ةمولعم ةدم ىلع الإ ةاقاسملا زوجت ال (۱)

 نم رثكأ ىلإ ةجاحلا وعدت الو  ةجاحلل زيجأ ررغ دقع هنأل رثكأب زوجي الو طقف ةنس- ١
 . ةنس يف لماكتي رمثلا نأل « ةنس

 . نيعلا تيقب ام زوجت  ؟

 . ًاماع نيثالث ىلإ زوجت ۔٣
 . [(5 )١5/ ٠0 عومجملا] . ديدحتلا ليبس ىلع ال ريثكتلا ليبس ىلع نيثالثلا ركذو
 ىلع « اهضرأو ربيخ لخن ربيخ دوهي ىلإ عفد : ةا هللا لوسر نأ دشت رمع نبا نع (؟)

 (۲۲۸۵) يراخبلا هاور] .اهرمث رطش او هللا لوسرلو « مهلاومأ نم اهولمتعي نأ

 . [(۱۵۵۱) ملسمو



 راهنألا رفحو بالودلا بصتک (ضرالا ىلإ هعفن دوعي لمعو) یناٹلاو

 . ٩ (لالا بر ىلع وهف)

 . رهنلا رفحک ةاقاسلا لامعأ نم سیل ًائيش كلاملا طرتشی نأ زوجي الو

 مم لماعلا عم همالغ لمع لالا بر طرش ولف . لمعلاب لماعلا دارفنا طرتشيو

 ًاقحتسم رمثلا جرخ ولو . "۳ نیفرطلا نم مزال ةاقاسلا دقع نأ ملعاو

 لثلا ةرجآ لالا بر ىلع لماعللف « اهیلع یقاسلا لخنلا رمثب یصوآ نأك

 . هلمعل

 : ماسقآ ةئالث ىلع ناتسبلا يف لمعلا (۱)
 ١ دقعلاب لماعلا مزلی الف ء ةرمثلاب قلعتب ال ام . ۱

 . اضيأ لماعلا مزلي الف « ةفرغ ءانبو « رئب رفحک « اهدعپ ىقبيو ةرمثلاب قلعتي ام-۲
 « يقسلاو « میلقتلاو  رفطاک « دقعلاب لماعلا ىلع وهف ىقبي الو « ةرمثلاب قلعتی ام ۳

 .[(۲۳۰) يكلاملا يزج نبال ةيهقفلا نیناوقلا] . هباش امو «ذاذحاو
 . (4۰۹/۱6) بذهلا حرش عومجلا : رظنا (۲)



 یے یورو ید سکس)
COیر ںیہ وام جو ۲ج:  

 ةراجالا ماكحأ ین لصف

 . اهمض يكحو روهشلا يف ةزمما رسکب يهو

 . ةرجألل مسا : ةغل يهو

 ضوعب ةحابالاو لذبلل ةلباق ةدوصقم ةمولعم ةعفنم ىلع دقع : ًاعرشو
 . هارکالا مدعو ء دشرلا رجأتسلاو رجؤملا نم لک طرشو . مولعم

 . اهّمشل ةحافت راجئتسا « ةدوصقمبو « ةلاعجلا « ةمولعمب جرخو

 ةحابالابو . ةراجا یمسی ال اهیلع دقعلاف عضبلا ةعفنم « لذبلل ةلباقبو

 . ةاقاسلا ضوع « مولعمبو « ةراعإلا . ضوعبو « ءطولل يراوحا ةراجإ

 رکذو  ترجأتساک لوبقو ء كترجأک باجيإب الا ةراجالا حصت الو

 : هلوقب هتراج| حصي ام طباض فنصلا

 ةبادو ینکسلل راد راجئتساك (هنیع ءاقب عم هب عافتنالا نکمآ ام لکو)

 بوکرلل

 اهرکذ طورش ركذ ام ةراجإ ةحصلو . الف الإو "۳ (هتراجإ تخحص)

 )١( ی اعت هلوقف ء باتكلا امأف « عامجالاو ةنسلاو باتكلا « ةراجالا زاوج يف لصألا :

 :قالطلا] هک نما نشا کل نس نم ٦[ بیاد تلاق 9 : ىلاعت هلوقو
 :صصقلا] 4 نیک قلا ترجنتسآ نم ريح ك هرجقتسآ  .]۲٢نعف . ةنسلا امأو

 -ينب نم مث لیدلا ينب نم الجر ركب وبأو لی يبنلا رجأتسا : تلاق اض ةشئاع



 اع

 :هل ومب

 امإ (نيرمأ دحأب هتعفنم تردق اذإ)

 (""ةنس رادلا هذه كترجأك (ةدمب)

 يف ةرجألا بجتو . بوثلا اذه يل طيختل كترجأتساك (لمع وأ)

 . دقعلا سفنب ةراج الا

 اهیف (طرتشي نأ الإ ةرج الا لیجعت يضتقي اهقالطاو)
 : ذئنیح ةلج وم ةرجألا نوکتف ''' (ليجأتلا)

 .[(۲۲۲۳) يراخبلا هاور] . ةیادم اب رہا ا : تيرخلاو « اتیرخ ًایداه يدع نب دبع-
 : لاق هنأ مصألا نب نمر لا دبع نع ىكحي ام الإ ةراجإلا زاوج ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 ًاحيحص هلاق ام ناك ولو . قلخت مل عفانم ىلع دقع هنأ ينعي ء ررغ هنأل كلذ زوج ال

 ام ىفخي الو . تارجاؤملا ىلع ةمئاق اہأال ء رجاتملاو نكاسملاو عئانصلا تلطعتل

 باحصأ مزلي الو ۰ اهكلمي راد دحأ لکل سیل هنإف ۰ كلذل ةجاح نم سانلاب

 حرش عومجملا : رظنا] . كلذل ةراجالا نم دب الف . ًاعوطت مهلمحو مهن :اکسا كالمألا

 . 10100 /0) ينغملاو )٥/۱٥( بذهل

 ناو ء دکأت ةيلاله نوكت نأ طرش نإف ء ةيلالهلا ةنسلا ىلع تلمح ء ةنسب ةدملا رّذق اذإ )١(
 نوكي يددعلا رهشلا نأل « ًاموی نوتسو ةئامثالث هل ناك « مايألاب ةنس وأ « ةيددع لاق
 ةعفنملا ءافيتسا اهيف نكمأ ام «ةراجالا اهيف زوجي يتلا ةدلا لقأ امأ . ًاموی نيثالث
 رثكأ امأو . ًادحاو ًاموی اهتراجإ تزاج ىنكسلل اراد كلذ ناك ناف « اهيلع دوقعلا
 رجاولا فالتخاب كلذ فلتخي دقو ء ةنس نیئالثب هللا همحر يعفاشلا اھرّڈقف « ةدملا

 عومجلا] . اهئانب ءاقب ةدم اهيف ىعاريف ءاهيف رجاؤملا ءیشلا ءاقب ملع اف
(۱4۹-۱۸/۱۵)] . 

 نأل زاج ليجأتلا طرش نإف « ةيعفاشلا دنع دقعلا سفنب قالطالا دنع ةرجألا مزلت (۲)
 -عومجملاو (۵۸۷ /۱) يقشمدلل رايخألا ةيافك] . مهطورش دنع نينمؤملا



 الو . رجأتسلاو رجؤملا يأ (نیدقاعتلا دحآ تومب ةراجالا لطبت الو)

 ثراو موقیو . اهندم ءاضقنا ىلإ تولا دعب ةراج ملا یقبت لب نیدقاعتلا تومب

 . ةرجؤملا نيعلا ةعفنم ءافیتسا يف هماقم رجأتسملا

 تومو رادلا مادہناک ° (ةرجأتسملا نيعلا فلتب) ةراجالا (لطبتو)

 لطبت الف . يضاملا ال لبقتسملل رظنلاب رکذ اهب ةراجالا نالطبو . ةنيعلا ةبادلا

 موقتف « لثم ا ةرجآ رابتعاب ىّمسملا نم هطسق رقتسی لب « رهظألا يف هيف ةراجإلا
 . ةيضاملا ةدملا يف دقعلا لاح ةعفنملا

 مدع نم مدقت امو « یمسلا نم ةميقلا كلتب ذخؤی اذك ليق اذإف

 اهل ةدم يضم دعبو . ةرجؤملا نيعلا ضبق دعب امب ديقم « یضام ا يف خاسفنالا

 ةبادلا تناك اذإ ام ء ةنيعملاب جرخو « یضام او لبقتسملا يف خسفنا الإو « ةرجأ

 خسفنت الف ةدملا ءانثآ يف تتامو اهرضحأ اذإ رجؤملا ناف ء ةّمذلا يف ةرجؤملا

 دي ةرجؤملا نيعلا ىلع ريجألا دي نأ ملعاو . اهادبإ رجؤملا ىلع بجي لب ةراجإلا

 ةيفئحخلا بهذو . ۲0۳۹5 )٥/ ينغملا] ةلبانحلا لاق ةيعفاشلا لوق لثمبو 14۱۷ /۱۹)-

 ةرورض نمف «ًائيشف ًائيش تبثت ةعفنملا ءافيتسا نأل ء دقعلاب بجت ال ةرجألا نأ ىلإ
 نم لّجع وأ ؛ ليجعتلا طرش نإ نکل ء رخآلا لدبلا يف يخارتلا , ةعفنملا يف يخارتلا
 ينانيغرملل ةيادهلا] . هلطبأ دقو «هلأقح تست ہت ةاواسملا نال «زاج طرش ريغ

 )۳/ ۱۲٦٢[.
 زوجي ال كلذلو « ءاوس عيبلاك دقعلاب نیرجاتم ا مزلت « ةمزاللا دوقعلا نم ةراجالا (۱)

 . خسفلا عنتما بيعلا ةلازإ ىلإ يركلا رداب ناف « بويعلاب الا هخسف



 . ةنامأ

 ةبادلا برض نأك . اهیف  (ناودعب الا ريجألا ىلع ناهض الو) ذئنیحو

 ۰ هنم لقثأ اصخش اهبکرآ وأ « ةداعلا قوف

 ريغب تفلت نإ « رجأتسلا دي يف ةنامآ نيعلا) : (45 و ۰۰/۱۵) عومجلا يف لاق (۱)

 . (ضبقلاب اهنمضی ملف ء هکلم ام اهنم يفوتسيل اهضبق نيع اهنال  اهنمضی مل طیرفت
 . )۲۷٦/٥( ةمادق نبال ينغلاو (۵۳ /۱۵) بذهلا حرش عومجلا : رظنا (۲)

۱۱ 



 ی جا ے39 چ
 یسعور ٠ ےد سہ

 ةلاعجلا ماكحأ يف لصف

 هلعفي ءيش ىلع صخشل لعجی ام : ةغل اهانعمو . ميجلا ثیلثتب يهو

 لوھج وأ نيعم لمع ىلع ًامولعم ًاضوع فرصتلا قلطم مازتلا : ًاعرشو

 . هريغ وأ نيعمل

 . هل لوعجملاو لعاجلا فرط نيفرطلا نم (ةزئاج ةلاعجلاو)

 فرصتلا قلطم لوقك (ًامولعم ًاضوع هتلاض در يف طرتشي نأ وهو)

 . اذك هلف يتلاض در نم

 ڈارلا (قحتسا اهّدر اذإف)

 هل '” (طورشلا ضوعلا كلذ)

 )١( يصب لم وپ اج نسل: ىلاعت هلوق « ةلاعجلا ةيعورشم ىلع ةلدألا نمو 4
 هاور] «ٌهبلَس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» : دال هلوق ةنسلا نمو . ۲۷۲ :فسوي]

 يراخبلا )۴۱٣۲( ملسمو )۱۷٥۱([.

 اذإ : يعفاشلا لاق ء نّيعم ريغ لماعل دقعي نأو ء اضيأ نّيعم ريغ لمع ىلع ةلاعم ا زوجتو

 قحتسي الو . (ةئاملا قحتسي هنأ « ء لجر هنع ٌجحف « ةئام هلف ينع حي نم لوأ) : لاق

 فم غارفاب الإ لعجلا حتي الو ٠ لالا بحاص هيف هل نی لس الإ رجال مال

 . لمعلا
 دعب امأو ء لمعلا يف عورشلا لبق دقعلا خسف امھنم دحاو لكلو « ةزئاجلا دوقعلا نم وهو

 :رظنا] . لثملا ةرجأ همزل خسف ناف . هخسف لاملا برل قحي الف « لمعلا يف عورشلا
 . [(4017/- 467 )١/ نايوض نبال ليبسلا رانمو (۱۱۳-۱۲ /۱۵) عومجلا



 یں ود ےک ںی
 یی ورا رپ نه سيو

 ةرباخملا ماكحأ يف لصف

 نم رذبلاو . اهنم جرخي ام ضعبب كلاملا ضرأ يف لماعلا لمع يهو

 . لماعلا

 صخش (عفد اذإو)

 ''' (زجب م ءاهعير نم ًامولعم ًاءزج هل طرشو اهعرزيل ًاضرأ لجر ىلإ)
 يهو . ةعرازملا اذكو . ةرباخملا زاوج راتخا رذنملا ¿ نبال ًاعبت يوونلا نکل .كلذ

 ٩۲۳ . كلاملا نم رذبلاو اهنم جرخي ام ضعبب ضرألا ین لماعلا لمع

 انك ء ًاعردزم ةنيدملا لهأ رثكأ اتك : لاق تلخ جيدخ نب ؛ عفار ثيدحب نيلدتسم (۱)

 ملستو كلذ باصي امف : لاق ء ضرألا ديسل ىّمسم اهنم ةيحانلاب ضرألا يركن
 نكي ملف قرولاو بهذلا امأو « انيهنف ء كلذ ملسيو ضرألا باصي امو « ضرألا
 . [(۲۳۲۷) يراخبلا هاور] . ذثموی

 . كلاملا نم رذبلاو ء اهنم جرخي ام ضعبب اهعرزیل لجرل ضرألا میلست : ةعرازلا (۲)
 . لماعلا نم رذبلا نکل « ةعرازلاک : ةرباخلاو
 « نییفوکلا رئاسو « دمحمو « فسوی وبأو « ليل يبأ نبا لاقو) : ہللا همحر يوونلا لاق

 ةاقاسملا زوجت : نورخآو « حيرش نباو « ةميزخ نباو « دمحأو « نيثدحملا ءاهقفو

 ثیدح راتخملا رهاظلا وه اذهو « ةدرفنم |مھنم ةدحاو لک زوجتو نيتعمتجم ةعرازلاو

 تزاج لب « ةاقاسملل ًاعبت تزاج اینا ربيخ يف ةعرازلا نوک ىوعد لبقُي الو « ربیخ
 هنإف « ضارقلا ىلع ًاسايق « ةعرازملا يف دوجوم ةاقاسملل زوجملا ىنعملا نألو ء ةلقتسم
 راصمألا عيمج يف نيملسملا نألو ء ءيش لک يف ةعرازملاك وهو « عامجإلاب زئاج
 ۰ ) يوونلل ملسم حرش] (ةعرازلاب لمعلا ىلع نورمتسم راصعالاو

 - لكل اطرش اذإ ام ىلع ةلومح اهنأو ء ةرباخلا نع يهنلا نع ہللا همحر يوونلا باجأ دقو



 ےک

 اضرأ يأ (اهایل) صخش يأ (ہارکأ نإو)

 عفد ول امأ (زاج ہتثذ يف ًامولعم ًاماعط هل طرش وأ ةضف وأ بهذب)

 ضرألا ىلع هعرازو هيلع هاقاسف لیلق وأ ريثك لخن اهیف ًاضرأ صخشلا

 . [زجي مل ةاقاسلا ىلع ةعرازلا مدق ولف] ةاقاسملل ًاعبت ةعرازلا هذه زوجتف

  يراصنالا سيق نب ةلظنح نع ملسم حيحص يفف . ضرألا نم ةنّيعم ةعطق دحاو-
 .هب ساب ال : لاقف « قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار تلأس : لاق
 « لوادجلا لابقأو « تانايذاملا ىلع ب یبنلا دهع ىلع نورجاوی سانلا ناک ان

 نكي ملف ءاذه كلبيو اذه ملسيو ء اذه ملسيو اذه كلهيف « عرزلا نم ءايشأو
 . هب سأب الف نومضم مولعم ءىش امأف ء هنع رجز كلذلف « اذه الإ ءارك سانلل
 )١5151(1[. ملسم هاور]

 )١( عوبطملا حرشلا نم طقاس « نيتفوقعملا نیب ام .



 ےہ

 یں سج ںج
 سيمور سیل ےہ

 تاولا ءايحإ ماکحآ يف لصف

 . دحأ اهب عفتني الو اه كلام ال ضرأ : حرشلا يف يعفارلا لاق اك وهو

 دحأ ''' (نيطرشب زئاج تاوملا ءايحإو)

 هل نذأ ءاوس ةتيملا ضرألا ءايحإ هل ّنسيف (ًاملسم يبحملا نوكي نأ)

 هنم ةعطق مامإلا یم نأك قح تاولاب قلعتي نأ الإ مهللا « ال مآ مامإلا

 دهاعملاو يّمذلا امأ « حصألا يف مامإلا نذإب الإ اهكلمي الف صخش اهايحأو

 . مامإلا مه نذأ ولو ءايحإلا ممه سيلف نمأتسملاو

 ضعب و (ملسمل كلم اهيلع رجب مل « ةرح ضرألا نوكت نأو) يناثلاو

 . ًارومعم ناك ام نأ فنصلا مالك نم دارملاو  ةرح ضرألا نوكت نأ : خسنلا

 اذه كلمي الو « ًايمذ وأ ناك ًالسم « فرع نإ هکلال وهف بارخ نآلا وهو

 لام رومعملا اذهف ةيمالسإ ةرامعلاو هكلام فرعي مل نإف « ءايحإلاب بارخلا

 ناك ناو « هنمث ظفحو هعيب وأ هظفح يف مامإلا يأرل عجار هرمأ ۰ عئاض

 . ءايحإلاب كلم « ًايلهاج رومعلا
 اذه فلتخیو ۲۳ (ايحملل ةرامع ةداعلا يف ناك ام ءايحإلا ةفصو)

 هاورآ . «قح ملاظ ریل سیلو « هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم» : لكي هلوق هيف لصالاو )١(

 . [حیحص وهو (YT) دواد وبآ

 - هح مو ءایحالا قلطأ دق عراشلا ناك الو « هنم دوصقلا فالتخاب ءایحالا فلتخي (۲)



 انکسم تاولا ءايحإ ييحلا دارآ ناف . يبحلا هدصقي يذلا ضرغلا فالتخاب

 وأ رجآ نم ناکلا كلذ ةداع هب ترج اب اہناطیح ءانبب ةعقبلا طيوحت هيف طرتشا

 ييحلا دارأ ناو « باب بصنو اهضعب فقس ًاضيأ طرتشاو « بصق وأ رجح

 طرتشی الو « ینکسلا طیوحت نود طیوحت يفكيف باود ةبيرز تاولا ءايحإ

 يوسيو افوح بارتلا عمجیف ۰ ةعرزم تاولا ءايحإ دارآ ناو « فقسلا

 نم ةيقاس قشب *ب اهيلإ ءام بیترتو  ضفخنم مطو لعتسم حسکب اهیف ضرألا

 . حیحصلا ىلع ءاملا بیترتل جتحي مل داتعلا رطلا اهافک ناف « ةانق رفح وأ رعب

 ضرأ لوح طیوحتلاو بارتلا عمجیف ًاناتسب تاولا ءايحإ يبحلا دارآ ناو

 نأ ملعاو « بهذلا ىلع سرغلا كلذ عم طرتشیو « ةداع هب ترج نإ ناتسبلا

 ءالا لذب بجيو) امنإو . ًاقلطم هريغ ةيشامل هلذب بجي ال صخشب صتخلا ءام ا

 اهدحأ (طئارش ةثالثب

 ءاوس ء اه ءايحإ ضرألا طيوحت نإف ء اذه تبث اذإ « فرعلا ىلإ هيف عوجرلا بجو-
 مدع ىلع هللا همحر يوونلا مامإلا صن دقو « ةريظح وأ « عرزلل وأ « ءانبلل اهدارآ

 . ظفحلل بابلا نأل  بابلا قيلعت طارتشا

 نأ دصقب ًاتاوم طاحأ ولف « دمحأ كلذ ربتعي ملو « يعفاشلا بهذم يف دصقلا ربتعا دقو

 رابتعا مدعل دمحأ دنع هكلم « هدصق امل هذختي مو ء هل ًانکس هذغتاف ة ةريظح نوكي

 .[(۲۱۳ و ۲۱۲ /۱۵) عومجملا] . هدنع دصقلا



 " . هريغل هلذب بجي الو هسفنب

 امإ (هریغ هيلإ جاتحي نأو) يناثلاو

 هيعر نكمي الو ةيشاملا هاعرت الك كانه ناك نإ اذه (هتميهبل وأ هسفنل)

 '' . هرجشل الو هريغ عرزل ءاملا لذب هيلع بجي الو « ءالا يقسب الإ

 وهو هّرقم يف ءاملا (نوكي نأو) ثلاثلاو

 ىلع هلذب بجي مل ءانإ يف ءاملا اذه ذخأ اذإف (نيع وأ رئب يف فلختسی ام)

 اهروضح نم ةيشاملا نيكمت هب دارملاف ءالل لذبلا بجو ثيحو «"" حیحصلا

 اهدورو نم ررضت نإف « هتيشام وأ هعرز يف ءالا بحاص ررضتي مل نإ رئبلا

 ءالل لذبلا بجو ثيحو : يدرواملا هلاق اك . ةاعرلا اه ىقستساو هنم تعنم

 . حيحصلا ىلع هيلع ضوعلا ذخأ عنتما

 هجام نبا هاور] . ءاملا لضف عيب نع ةي هللا لوسر یہن : لاق فخ رباج نع )١(

 ءالا لضف اوعنمت ال» : لاق 5 هللا لوسر نأ كعفيخ ةريره يبأ نعو . [۲۷۷(۲)
 .[(۲۳۵) يراخبلا هاور] «ًالكلا لضف هب اوعنمتل

 ء عرزلا هب قحلي الو « ةیشا اب صتخي ءا ا لضف لذب نع يهنلا نأ ةيعفاشلا بهذم (۲)

 . ًاضيأ ةیفن ا بهذ اذه ىلإو . ةیشا ا فالخب هسفن يف هل ةمرح ال عرزلا نال

 ءالا لضف هعنم یف نألو : اولاق ء ةيشالاب صتخي ال هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةیکلا ا بهذو

 ؛ هلام كالهإ ىلإ ببستلا زوجي الف ةمرح هبحاصل نألو . ةيشاملاك هعنم مرحف .هكالهإ

 حرش : رظنا] . هتمرح ىلع ليلد كلذو « مرح هفالتإو « هنع يهنم لام ا ةعاضإ ناف

 (4۰ /5) ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتفو (۲۲۹ و ۲۲۸/۱۰) يوونلل ملسم
 ۰16۱۸۳ /4) يمدقلا ةمادق نبال ينغلاو

 . هريغ نح هنع عطقناو ء ًاكولمم راص هنأل (۳)



 . سبحلا : ةغل وهو

 ء هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكمي ء لقنلل لباق نيعم لام سبح : ًاعرشو

 طرشو « یلاعت هللا ىلإ ًابرقت ريخ ةهج يف فرصي نأ ىلع « هيف فرصتلا عطقو

 . عربتلا ةيلهأو « هترابع ةحص : فقاولا

 هلو زئاج فقولا خسنلا ضعب ينو ''' (طئارش ةئالثب زئاج فقولاو)

 اهدحأ : طئارش ةثالث

 ًاحابم عافتنالا نوكيو (هنيع ءاقب عم هب عفتني ام) فوقولا (نوكي نأ)

 الو ۳ ةنيزلل مهاردلا فقو الو < ۲ هللا ةلآ فقو حصي الف ًادوصقم

 ىقبي ال يذلا امأو . نيريغص شحجو دبع فقو حصیف « ًالاح عفنلا طرتشي

 الب يبنلا ىتأف ء ربيخب ًاضرأ باصأ شیخ باطخلا نب رمع نأ : ضو رمع نبا نع (۱)
 سفنآ طق الام بصأ مل « ربیخب ًاضرأ تبصأ ينإ « هللا لوسر اي : لاقف « اهيف هرمأتسي

 : لاق .« اہ تقدصتو . اهلصأ تسبح تئش نإ » : لاق ؟ هب رمأت ایف « هنم يدنع

 فو « ءارقفلا يف اهب قدصتو « ثروي الو بهوي الو عابي ال هنأ رمع اهب قدصتف

 نم ىلع حانج ال < فيضلاو ء لیبسلا ن نباو « هللا ليبس يفو « باقرلا يفو « ىبرقلا

 .[(۲۷۳۷) يراخبلا هاور] . « لّومتم ريغ معطیو  فورعلاب اهنم لكأي نأ اهیلو

 . مرحمب نوکی الف ء هللا ىلإ برقتلا ةهج ىلع حصي فقولاو ء اهمیرحتل (۲)

 هیفو « تافلتملل ًایقو « نامثألل ًاسوؤر اهنوك وهو ء هل تقلخ اع اهب جورخ هلال (۳)

 . ربكو رطبت عون



 ۲۲ . ھفقو حصي الف ناحيرو موعطمک هنیع

 جرخف (عطقني ال عرفو . دوجوم لصأ ىلع) فقولا (نوکی نآو) يناثلاو

 ناف لوألا عطقنم اذه ىّمسيو ءارقفلا ىلع مث فقاولل دلویس نم ىلع فقولا

 . رخآلاو لوألا عطقنم ناك ءارقفلا ىلع مث لقي مل

 اذه تفقو : هلوقك رخآلا عطقن ا فقولا نع زارتحا عطقني ال : هلوقو

 لطاب هنأ امهدحأ ناقيرط هيفو « كلذ ىلع دزي مو هلسن ىلع مث ديز ىلع

 " . ةحصلا حجارلا نکل فنصملا هيلع یشم يذلا وهو لوألا عطقنمك

 الف « مّرحم يأ ةلاشم ءاظب (روظحم يف) فقولا (نوكي ال نآو) ثلاثلاو

 يف طرتشي ال هنأ فنصملا مالك مهفأو « دبعتلل ةسينك ةرامع ىلع فقولا حصي

 روهظ فقولا يف دجو ءاوس « ةيصعملا ءافتنا لب « ةبرقلا دصق روهظ فقولا

 ۳ , ءاينغألا ىلع فقولاك ال وأ « ءارقفلا ىلع فقولاك « ةبرقلا دصق

 عرسي ام لكو « عمشلا كلذكو « زئاج ريغ هفقو مومشلاو بورشملاو موعطملا ()

 لصألا سيبحت فقولا نال ؛ ماودلا ىلع هب عافتنالا نکمی ال ام لكو « داسفلا هيلإ
 مومشملا امأو . كلذ هيف حصي ال « فالتولاب الا هب عفتني ال امو « ةرمثلا ليبستو

 . هريغو يوونلا هلاق ایک هئاقبل ًاعورزم هيف حصيو  ًافوطقم هفقو حصي الف

 نأ فقولا يف لصألاو ٠ بقع عطقتي دقو « تومي لجرلا ناب : هتالطبب لوقلا لع 0

 )۱٥/ ۳۳٣([. عومجملا] . ءارقفلا نم فقاولا ىلإ سانلا برقأ ىلإ مهيلع

 =دقف « طقف ءاينغألل فقولا لعج نمف) : ہللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق (۳)



 نوکی ال نآو « ةنس اذه تفقوک ًاتقؤم نوکی ال نأ فقولا يف طرتشیو

 طرش ام ىلع) فقولا يأ (وهو) اذک تفقو رهشلا سأر ءاج اذإ هلوقک ًاقّلعم

 هيف (فقاولا

 . مهدالوآ یلعف اوضرقنا اذإف يدالوآ ىلع تفقوک (ربخأت وآ)

 . مهئاناو مهروکذ نیب ةيوسلاب يدالوآ ىلع تفقوک (ةیوسن" "و )

 رکذلل یدالوآ ىلع تفقوک ضعب ىلع دالولا ضعبل (لیضفت "و)
۲ 5 ٠ 
 نييثنألا ظح لثم . "

 داضم اذهوء ءارقفلا نود نطب دعب ًانطب هنولوادتیف ء ءاينغألا نیب ةلود لا ا لعج-
 . [فرصتب (۳۲ /۳۱) یواتفلا : رظنا] . (هنیدو هرمآ يف هلل

 فقولا نال ملعلا بالط ىلع فقولاک « ءاينغألا مهیفو ةهج ىلع فقولا فالخب اذهو
 بجولا ببسلا نألو « ًاریقف مأ ناك ًاينغ « هب فصتا نم هيف لخدیف ةفص ىلع انه
 . ىنغْلا ال ملعلا بلط « فقولاب عافتنالل

 )١( وأ : ةعوبطلا ةخسنلاو طوطخملا نتملا فو « لصألا يف اذكه .
 . (۳4۹/۱۵) بذهملا حرش عومجملا : رظنا (۲)



- 

 جال ےس ضا رح

 ےہ ورا سج ےہ
 ةبطا ماكحأ يف لصف

 همون نم به نم نوكي نأ زوجيو .حيرلا بوبه نم ةذوخأم : ةغل يهو

 زجنم كيلمت : عرشلا يف يهو . ناسحإلل ظقيتسا اهلعاف نأكف « ظقيتسا اذإ

 ء ةيصولا زجنلاب جرخف « ىلعألا نم ولو « ضوع الب ةايحلا لاح نيع يف قلطم

 . تقؤملا كيلمتلا قلطملابو

 ةب ا حصت الو . ةيصولا ةايحلا لاحب جرخو . عفانملا ةبه نيعلاب جرخو

 : هلوق يف بوهولا طباض فنصلا رکذو . أظفل لوبقو باجيإب الإ

 .هتبه زوجي ال لوهجمک « هعیب زوجي ال امو (هتبه زاج هعیب زاج ام لکو)

 . امهوحنو ةطنح یتبح الا

 . كلمت الو یهتبه زوجتو "۳ امهعیب زوجي الف

 وأ هل بوهولا تام ولف « بهاولا نذاب (ضبقلاب الإ ةبم ا مزلت الو)

 ضبقلا يف هماقم هثراو ماقو . ةبها خسفنت مل ةب ا ضبق لبق بهاولا

 .ضابق ملاو

 نوکی نأ الا « ""اهیف عجري نأ بهاولل نكي مل هل بوهولا اهضبق اذإو)

 عيبملا نوکی نأ « عیبلا ةحص طورش نمو  ةطنحلا يتبح يأ - اب عافتنالا مدعل (۱)
 . اعرش هب ًاعفتنم

 >ملسمو (۲۱۲۱) يراخبلا هاور) ٠ «هئیق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا» : 48 هلوقل )۲(

۳۱ 



 . الع ناو "۳ (ادلاو

 رادلا هذه كترمعأ هلوقک ًالثم ًاراد يأ (اتیش) صخش ۲۳ (رمعآ اذإو)

 تم نإ يأ  یبقر كل اهتلعج وأ رادلا هذه كتبقرأ هلوقک اهايإ "" (هبقرأ وآ)

. ])۱ 7۲ ۲(< 

 ميف دلاولا الإ ء اهیف عجریف ّةبه بہی وأ ةيطع يطعي نأ لجرل لحي الا : لو هلوقل (۱)
 ءاق عبش اذإف لکأی بلکلا لثمک اهیف عجري مث ةيطعلا يطعي يذلا لثمو  ہدلو يطعب
 . [حيحص وهو (۳۵۳۹) دواد وبا هاور]. هئیف يف داع مث

 اهيفو « كرمع كل اهتلعج وأ  كتايح رادلا هذه كترمعأ : لوقي نأ : یرمعلا (۲)

 : لئاسم ثالث

 ‹ ةحيحص ةيطع هذهف  كدعب كبقعلو كتايح رادلا هذه كترمعآ : لوقي نأ : ىلوألا

 رمعآ لجر امی ) : لاق او هللا لوسر نأ ضخ رباج ثيدحل . ضبقلاب اهکلمیو
 ًءاطع ىطعأ هنال ء اهاطعآ يذلا ىلإ عجرت ال ء اهاطعُب يذلل اهنإف هبقعلو هل یرمع

 )۳90۳(1.  دواد وبآو (۱۹۲9) ملسم هاور] «ثیراولا هيف تعقو

 ديدجلا لوقلاف ء ائيش طرشي مو قلطیو « كتايح رادلا هذه كترمعآ : لوقي نأ : ةيناثلا

 هدعب هتئرولو هتايح يف رمعملل نوکیو « ةحيحص ةيطع اهنأ ہللا همحر يعفاشلا دنع

 نم اھٹری « هبقعلو هل يهف ىرمع رمعأ نم» : لاق 45 يبنلا نأ تن رباج ثيدحل
 ۱ .[(۳۵۵۱) دواد وبآ ہاور] «هبقع نم هثری

 نإ يتئرو ىلإو « ًايح تنك نإ لا تداع تم ناف « كتايح كترمعآ : لوقي نأ : ةثلاثلا
 ؛ ءاملعلا رثكأ لاق هبو رمعلا توم دنع ريعملا ىلإ عجرت ةتقؤم ةيراع هذهف « اتيم تنك

 يلا یرمس" اما لاق هتشخ رباج ثيدحل « يعفاشلا باحصأ نم ةعاج هحجرو

 تشع ام كل يه : لاق اذإ امأف : كبقعلو كل يه : لوقي نأ للي هللا لوسر اهزاجآ

 : رظنا . [(۳۵۵۵) دواد وبأو (57١؟5) ملسم هاور] . اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف
 . (۳۱۰ /0) دواد يآ ننس حرش دوبعملا نوعو (۳۹۵ /10) بذهلا حرش عومجلا

 تعجر يلبق تم ناف « يراد كل تبهو : لوقي نأ يهو « ىرمعلا نزو ىلع یبقرلا (۳)

 . هبحاص توم بقري اههنم ًالك نأل « ةبقارم ا نم ىلعف ؛ كل يهف كلبق تم ناو « یل

 =: لک هللا لوسر لاق : لاق هش تباث نب دیز ثیدح نم (۳۵۵۹) دواد وبآ یور

۳ 



 . ضبقو كلذ لبقف كل ترقتسا كلبق تم وأ « لا تداع لبق

 . هيف لوعفلا مسا ظفلب (بقرملل وأ رمعملل) ءیشلا كلذ (ناک)

 . روكذملا ط رشلا وغلیو (هدعب نم هتئرولو)

 .«هلیبس وهف ًائيش بقرآ نمف اوبقرت الو « هتاممو هايحم هرّمعُمل وهف ًاتیش رمعأ نم»-
 . دانسإلا حيحص نسح : ينابلألا لاقو

 ملعلا لهآ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو) : (۱۳۵۱) مقر ثيدح دعب هننس يف يذمرتلا لاق

 دمحأ لوق وهو ۰ ىرمعلا لثم ةزئاج ىبقرلا نأ « مهريغو ی يبنلا باحصأ نم
 .( قاحسإو

۳۳ 



 ةطقللا ماكحأ يف لصف

 وأ ناك ًاقساف « ال وأ ناك السم ۰ ال وأ ناك ًاغلاب صخش (دجو اذإو)

 . ال

 لوآ اهذخآو) نکلو (اهکرت" "و اهذخآ هلف قیرط وأ تاوم يف ةطقل)

 اه ذخآلا (ناک نإ اهک رت نم

 بجي الو ء اھنمضی مل ذخأ ريغ نم اهکرت ولف ''' (اہب مايقلا نم ةقث یلع)

 . ظفح وأ كيلمتل اهطاقتلا ىلع داهشإلا

 دمتعي الو ؛ لدع دنع اهعضيو قسافلا نم ةطقللا یضاقلا عزنيو

 . وأ : ةعوبطملا ةخسنلا ينو . عانقإلا نتمو طوطخملا نتملا فو لصألا یف اذكه (۱)
 ةفينح يبأ نعف ؟ اهذخأ وأ ةطقللا كرت لضفالا له « لضفألا يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 « نالوق یعفاشلا نعو . لضفأ كرتلا : ةيناثلاو ء لضفأ ذخألا : امهادحإ « ناتياور

 ةنامأب قثاول هبابحتسا حصألاو . ذخألا بوجو : يناثلاو ء لضفأ ذخألا : امهدحأ
 حرش عومجلاو (۳۲۳) ةمالا ةمحر : رظنا] . لضفأ اهكرت : دمحأ لاقو « هسفن
 .[(۳6۱/۱۵) بذهملا

 فالتخاب فلتخي كلذ نأ ءاملعلا بهاذم نم حجرألا) : هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 اهكرت حجر ىتمو « بحتسا وأ بجو اهذخأ حجر ىتمف « لاوحألاو صاخشألا

 ۰۲0۱۱۱ )٥/ يرابلا حتف] . ( زئاج وهف الو ؛ هرک وأ مرح

۳ 



 . اهيف ةنایحلا نم هعنمی ًالدع ًابیقر هيلإ يضاقلا مضي لب ةطقللا قسافلا فیرعت

 ةطقللا كلمتي فیرعتلا دعب مث « اهفرعیو يبصلا دي نم ةطقللا يلولا عزنيو

 . هل اهكلمت يف ةحلصلا ىأر نإ يبصلل

 ةطقللا يف (فرعی نآ) طقتللا يأ (هیلع بجو) ةطقللا يأ (اهذخآ اذإو)

 . اهذخأ بقع

 . ًالثم ةقرخ وأ دلج نم (اهءاعو : ءايشأ ةتس)

 . ءاعولا ىنعمب وهو (اهصافعو)

 ةضف وأ بهذ نم (اهسنجو) هب طبرت يذلا طيخلا وهو دلاب (اهءاكوو)

 . ةفرعلا نم هيناث نوكسو هلّوأ حتفب فرعيو (اهنزوو اهددعو)

 (دارأ ""اذ) ركذ ام دعب (مث ء اهلثم زرح یف) تح (اهظفحيو) نأو

 (دجاسلا باوبأ ىلع ةنس) فيرعتلا نم ءارلا ديدشتب (اهفّرع اهكلمت) طقتللا

 . ةعامح ا نم سانلا جورخ دنع

 عماجم نم اهوحنو قاوسألا ينو  (هيف اهدجو يذلا عضوملا یفو)

 )١( اذإ : ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتمو طوطخملا نتملا يفو . نإ : لصألا يف .
 : لاقف ةطقللا نع هلأسف لكك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق كعدهخ دلاخ نب ديز نع (۲)

 : لاق «اهب كنأشف الاو اهبحاص ءاج ناف « ةنس اهفّرع مٹ : اهءاكوو اهصافع فرعا »

 ام » : لاق ؟ ليإلا ةّلاضف : لاق ؛ بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه: لاق ؟ منغلا ةلاضف
 هاور] . ٤ ار اهاقلي یتح رجشلا لكأتو ءاملا درت اهژاذحو اهؤاقس اهعم ؟ اهو كل
 .[(؟579) يراخبلا

Yo 



 تقو نم ةنسلا ءادتباو « ًاناكمو ًانامز ةداعلا ىلع فیرعتلا نوکیو « سانلا

 ًالوأ فّرعي لب  فیرعتلاب ةنسلا باعیتسا بجي الو « طاقتلالا نم ال فیرعتلا

 لک كلذ دعب فّرعي مث ء ةلوليقلا تقو الو ًاليل ال راهنلا يفرط نیترم موي لک

 ناف ء اهفاصوآ ضعب ةطقللا فیرعت يف طقتللا رکذیو « نیترم وأ ةرم عوبسأ

 اهکلام ىلع اهظفحیل ةطقللا ذخآ نإ فیرعتلا ةنوم همزلي الو ء نمض اهیف غلاب

 ةطقللا ذخآ ناو . كلالا ىلع اهضرتقی وأ لا ا تيب نم یضاقلا اهبتري لب

 كلذ دعب اهكلمت ءاوس اهفيرعت ةنؤم ةرجأ همزلو اهفیرعت هيلع بجو اهکلمتیل

 هدقاف نأ نظي ًانمز هفرعي لب « ةنس هفرعي ال ًاريقح ًائيش طقتلا نمو ءال ما

 . نمزلا كلذ دعب هنع ضرعی

 (نامضلا طرشب اهكلمتي نأ هل ناك) اهفيرعت دعب (اهبحاص دجي مل نإف)

 كلمتلا ىلع لدي ظفل نم دب ال لب ةنسلا يضم درجمب طقتلملا اهکلمی الو ءاه

 در ىلع اقفتاو ةيقاب يهو اهكلام رهظو اهكلمت نإف « ةطقللا هذه تكلمتك

 طقتلملا دارآو كلاملا اهبلطو اعزانت ناو « حضاو هيف رمألاف اٰهدب وأ اهنيع

 اهكلمت دعب ةطقللا تفلت نإو « حصألا يف ''"كلاملا بيجأ اهدب ىلإ لودعلا

 . اه كلمتلا موي ةمّوقتم تناك نإ اهتميق وأ « ةيلثم تناك نإ اهلثم طقتلملا مرغ

 . عوبطلا حرشلا يف طقاس « كلاملا : هلوق ىلإ .... لودعلا طقتلم ا دارأو : هلوق (۱)

۳۹ 



 ةطقللا ةلمجو خسنلا ضعب يفو (ةطقللاو)

 ةضفو بهذک (ماودلا ىلع ىقبي ام : اهدحآ برضآ ةعبرآ ىلع)

 ام مکح يأ (همکح) ةنسلا دعب اهكلمتو ةنس اهفیرعت يف قبس ام يأ '''(اذھف)

 . ماودلا ىلع یقبی

 ماودلا ىلع (یقبی ال ام : يناثلاو) برضلاو

 هل طقتللا يأ (وهف بطرلا ماعطلاک)

 هتمیق مرغ يأ (همرغو هلكأ) نيتلصخ (نیب ربخ)

 . هکلام روهظ ىلإ (هنمث ظفحو هعیب وآ)

 هيف ام (لعفیف) بنعلاو (بطرلاک) هيف (جالعب ىقبي ام : ثلاثلاو)

 . هکلام روهظ ىلإ (هظفحو هفيفجت وأ ‹ هنمث ظفحو « هعیب نم ةحلصلا)

 امهدحأ (نابرض وهو « ناویح اک ةقفن ىلإ جاتح ام : عبارلاو)

 . لجعو منغک عابسلا راغص نم (هسفنب عنتمي ال ناویح)

 رومآ ةئالث (نيب) هيف (ريخم) طقتللا يأ (وهف)

 لکآ الب (هکرت وأ « هنمث مرغو هلكأ)

 . هکلام روهظ ىلإ (هنمث ظفحو  هعیب وأ ء هيلع قافنالاب عوطتلاو)

 نتمو ةعوبطلا ةخسنلاو طوطخلا نت ا نم اهانتبثأو . اذهو : عوبطلا لصألا يف )١(

۳۷ 



 سرفو ريعبك عابسلا راغص نم (هسفنب عنتمی ناویحو) يناثلاو

 ولف كلمتلل هطاقتلا مرحو (هکرت ءارحصلا يف) طقتللا (هدجو نإف)

 ۲۷ . هنمض كلمتلل هذخأ

 دارلاو (هیف ةئالثلا ءايشألا نيب ربخ وهف رضح ا یف) طقتللا (هدجو نإو)

 ۱ . عنتمی ال ايف ةقباسلا ةئالئلاب

 )١( عوبطلا حرشلا نم طقاس « هنمض : هلوق ىلإ ءارحصلا يف : ةلمج . ۱

 نأ ثيدحلا يفف ءاهفيرعتل الإ اهطاقتلا زوجي الف «ةكم مرح ةطقل امآ : ةدئاف

 ىنعمو [(7 57 5) يراخبلا هاور] «دشنل الإ اهتطقاس لحن الو» : لاق يب هللا لوسر
 . فّرعم يأ : دشنم

۳۸ 



 طیقللا ماكحأ يف لصف

 قحليو . امھماقم موقي ام وأ دج وأ بأ نم هل لفاك ال ذوبنم يبص وهو

 . غلابلا نونجلا مهضعب لاق اك يبصلاب

 طوقلم ىنعمب (طيقل دجو اذإو)

 اهنم (هذخأف ء قيرطلا ةعراقب)

 لهأ وه نمم ضعب هطقتلا اذإف ''' (ةيافكلا ىلع ةبجاو هتلافكو هتيبرتو)

 نإ عيمجلا مثأ دحأ هطقتلي مل ناف . نيقابلا نع مثإلا طقس طيقللا ةناضح

 ىلع داهشإلا حصألا يف بجيو « "هيلع نيعت طقف دحاو هب ملع ولو « اوملع

 ماعطإك ًابجاو ناكف « هسفن ءايحإ هيف نأب . هطاقتلا بوجو ىلع ءالعلا لدتسا (۱)

 4 ىوَقللاو را لع ادواعتو 82 : ىلاعت هلوقلو ء قرغلا نم هئاجنإو رطضلا
 :YY ةدئاملا] 4 اًعيِمَج سالا امل اتات امال نمو 99: هلوقو [۲ : ةدئاملا]

 . (۲۸۱/۱۵) بذهلا حرش عومجلا : رظنا (۲)
 يور « رح طیقللا نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ) : رذنلا نبا لاق « رح طیقللاو : ةدئاف

 .دامحو « مكحلاو « يبعشلاو « زیزعلا دبع نب رمع لاق هبو « نیت يلعو رمع نع اذه

 نمو يأرلا باحصأو « لبنح نب دمحأو  قاحس)و « يعفاشلاو « يروثلاو « كلامو

 .( مهعبت
 كلذو ء هل كلذف هقرتسي نأ دارآ ناك نإو ء رح وهف ةبسحلل هطقتلا نإ : | : يعخنلا لاقو

 نييمدآلا يف لصألا ناف < « رظنلا يف حصي الو « ءایلعلاو ءاسفلخلا نع هيف ذش لوق

 ملعي مل اذإف « ضراعلل قرلا امنإو « ًارارحأ هتيرذو مدآ قلخ ىلاعت هللا نإف ءةيرحلا

 . 127587 )١5/ بذهلا حرش عومجملا] . لصألا مكح هلف ؛ ضراعلا كلذ
 -ًابيلغت ةطلتخم راد وأ « مالسإ راد يف دجو اذإ ايس ال < ملسم هنأ طيقللا يف لصألاو

۳۹ 



 : هلوقب طقتللا ط رشل فنصلا راشآو ء هطاقتلا

 طیقللا (رقب الو)

 . دیشر ملسم زح (نیمآ دي ین الإ)

 طيقللا يأ (هعم دجو نإف)

 نذإب الإ هنم هيلع طقتلملا قفني الو ''' (هنم مكاحلا هيلع قفنأ لام)

 . مكاحلا

 طیقللا يأ (هعم دجوي مل نإو)

(00 

 ةنئاك (هتقفنف لام)

 . اطقللا ىلع فقولاك ماع لام هل نكي مل نإ (لاملا تيب يف)

 دالبلا هذهف نيملسملل الصأ نكت مل راد يف دجو نإ امأو . نیملسم ا دوجوب مالسإلل-
 ر رفاك اهطيقلف ذ ملسم اهيف نكي مل نإ

 )١( طيقلل اكلم لام نم هعم دجو ام نوكيو .

 ةباثمب هنأل مکاح ا نذإ ريغب هطقتلم هيلع قفني ةلبانحلا دنعو « ةيعفاشلا دنع اذكه (۲)
 .هیلو

 دم



 ةعيدولا ماکحا يف لصف

 . كرت اذإ عدو نم ةليعف يهو

 ''' . ظفحلل هبحاص ريغ دنع عدوملا ءيشلا ىلع ًةغل قلطتو

 . ظافحتسالل يضتقملا دقعلا ىلع ًاعرش قلطتو

 . عيدولا دي يف (ةنامأ ةعيدولاو)

 بجو الإو « هريغ مث ناك نإ (اهيف ةنامألاب ماق نمل اهوبق بحتسيو)

 لوبقلا لصأ ىلع لومحم اذهو « اهلصأك ةضورلا يف اہک عمج هقلطأ اى ءاهلوبق

 . ًاناجم هزرحو هتعفنمل فالتإلا نود

 ةعيدولا عيدولا (نمضي الو)

 «تالوطلا يف ةروكذم ةريثك اهيف يدعتلا روصو « اهيف '' (يدعتلاب الإ)

 اهلقني نأ اهنمو. عيدولا نم رذع الو « كلاملا نم نذإ الب هَرْيَغ عدوي نأ اهنم

 . زرح ا يف اهنود ىرخأ راد ىلإ راد وأ ةلحم نم

 لادلا حتفب (عدوملا لوقو)

 ۱ . ضوع الب هظفحي نم ىلإ عوفدم لام : ةعيدولا (۱)
 طیرفتلاو ء یدعت وأ طرف اذإ الإ هدي تحت فلت ام نمضي ال نیمالاو « نيمأ هنأل (۲)

 الف ةعيدو عدوآ نم» : ثيدحلا يفو « لامعتسالا يف نوکی يّدعتلاو « ظفحلا يف نوکی

 .۲۳۱(۲) ةحيحصلا يف ينابلألا هححصو (7 )١ 5٠ هجام نبا هاور] «هیلع ناض

۳۱ 



 لادلا رسکب (عدولا ىلع اهدر یف لوبقم)

 ۲۳ . نمضي لعفی مل ناو (اهلثم زرح يف اهظفحي نآ) عیدولا يأ (هیلعو)

 ةعيدولاب يأ (اهم) عيدولا (بلوط اذإو)

 '''اھجارخإ رخأ ناف (نمض تفلت یتح اهيلع ةردقلا عم اهجرخي ملف)

 )١( ظفحلا يف طيرفتلا نم هنأل .

۳۲ 



 حق

 یںجا ےگ" ںج
 یوم نجا ےہ

 ایاصولاو ضئارفلا ماكحأ باتك

 .ريدقتلا ىنعمب ضرفلا نم ةضورفم ىنعمب ةضيرف عج ضئارفلاو

 نم ةيصو عمج اياصولاو . هقحتسل ردقم بيصن مسا : ًاعرش ةضيرفلاو

 . هب '''تلصو اذإ ءیشلاب ءيشلا تيصو

 . تولا دعب ال فاضم قحب عربت : ًاعرش ةيصولاو

 مھٹرإ ىلع عمجملا (لاجرلا نم نوثراولاو)

 . رشع ةسمح طسبلابو . راصتخالاب (ةرشع)

 بألاو ء لفس ناو نبالا نباو ء نبالا) : هلوقب ةرشعلا فنصلا دعو

 معلا نباو « معلاو < ۲۶" ۓارت نإو خلا نباو « ""”خألاو ءالع نو '''دحجلاو

 (قتعملا ىلوملاو « جوزلاو < ””ادعابت ناو

 بألا : ةثالث مهنم ثرو '"'طقف لاجرلا "نم لک عمتجا ولو هرخآ ىلإ

 . (هتلصو) : عوبطملا ح رشلا ف ()

 . ىثنأب لدي م نم وهو « حیحصلا دم ا (۲)

 رد یار قيقشلا خ الا (۳)

 طقف بالو « قيقشلا خألا نبا )٤(

 . بالو « قیقشلا (۵)

 )٦( عوبطلا حرشلا نم طقاس (نم) ظفل .

 ) )۷عوبطلا حرشلا نم طقاس (طقف) ظفل

۳۳ 



 طقف جوزلاو نبالاو

 . ةأرما الإ ةروصلا هذه یف تيما نوکی الو

 نهثرإ ىلع عمجلا (ءاسنلا نم تائراولاو)

 . ةرشع طسبلابو راصتخ الاب (عبس)

 :هلوق يف عبسلا فنصلا دعو

 تلفس ناو (نبالا تنبو « تنبلا)

 تّلَع ناو (ةدجلاو ء مالاو)

 هرخآ ىلإ (''ةقتعملا ةال ول او  ةجو زلاو  تحالاو)

 « نبالا تنبو « تنبلا : سم نهنم ثرو طقف ءاسنلا لک عمتجا ولو

 الا ةروصلا هذه يف تيما نوكي الو ." ةقبقشلا تخألاو ةجوزلاو « مألاو

 . مالو« بالو « ةقيقشلا (۱)

 لا لَك َكتوُتْفَتْسَي # : یلاعت هلوق بال تخالاو « ةقيقشلا تخألا ثاربم لیلدو
 * 7 ل س۔ رو سا ے٣ وه 4 روم را رس رک رس رک رص ر 7 عم سسعم ہو 2
 دقو 4 17 ام فضي اهلف تخا هلو دلو هل سیل كله اقرأ نإ ةأدلكلا ىف مکتب

 . بال تخأللو « ةقيقشلا تخأآلاب ةصاخ ةيالا هذه نأ ءالعلا قفتا
 قہ ےک ےہ ےہ ظص رس ےس ہک سره ھا وہ - رس سر 7 ۰ ۳ - 5 5 3 5

 ةأرمأ وأ ةللذكح ترو لجر تراک إو وه : ىلاعت هلوق « مال تخألا ثاريم ليلدو

 يف ةصاخ اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو . سدس اهن دجو کت وأ أ هلو
 . مأل تاوخألاو ةوخألا

 مكاحلا هاور] .«بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : جم هلوق ءالولاب ثرإلا ليلد (۲)

 . )١574([ ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو « قرط هلو « ىقهيبلاو

 : لی ام ةلأسملا هذه يف نهنم ةدحاو لك بيصنو (۳)
 =« )٤( نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو « (۱۲) فصنلا تنبلل : )۲٢( نم ةلأسملا
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 . الجر

 ةثرولا نم (طقسی ال نمو)

 ةجوزلاو جوزلا يأ (ناجوزلا : ةسمخ لاحب)

 ۱ مالاو بالا يآ (ناوبالاو)

 .ىثنأ وأ ناك ًاركذ (بلصلا دلوو)

 . ىلوأ ناك قيقرلاب ربع ولو ةمالاو (۳ دبعلا : ةعبس لاحب ثري ال نمو)

 تام اذإ ء رح هضعب يذلا امأو ('*”بتاكملاو ء'''دلولا مأو ء''رّبدملاو)

 . هضعب قتعمو هتجوزو « رحل ا هبيرق هثرو « را هضعبب هكلم لام نع

 اهنا ةقيقشلا تحال )١( يقابلاو « (۴) نمثلا ةجوزللو ء(٤) سدسلا ماللوع

 . ريغلا عم

 . هجو لك نم كولمملا دبعلا وهو « نقلا : ا

 انأ اذإ : ہدیس هل لوقي نأك « تولاب قتعلا قيلعت وهو « ريبدتلا نم ذوخأم : ربدملا (۲)

 . رح تنأف تم

 . ناسنإ قلخ هيف نيبتي ام اهديس نم تعضو يتلا يهو (۳)

 لک اهعفدي طاسقأب « هسفن ةيرح ىلع ًادقع هديس عم دقع يذلا وه : بتاكملا ()

 هسفن زجعي نأ هناكمإبو . مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملاو « ةنس لك وأ رهش

 . ًادبع ىقبيف



 . ال مآ "۳ ًانومضم هلتق ناك ءاوس هلتق نمم ثري ال "" (لتاقلاو)

 . مالسإلا رهظیو رفکلا يفخ نم وهو قیدنزلا هلثمو (دترم او)

 ٌرفاكلا ثريو « “''ہسکع الو رفاک نم ملسم ثري الف (" نیتلم لهأو)

 يّمذ نم يبرح ثري الو . "ينارصنو يدوهيك ایهتلم تفلتخا ناو ٌرفاكلا

 . رفاک نم الو ملسم نم الو دترم نم ثروي الو ثري ال دترلاو . هسکعو

 هل سیل نم اهم ديرأو « ةبصعلا خسنلا ضعب ينو ( "”تابصعلا برقأو)

 ضيقنب هل ةلماعم « هثرإ نم عنمي « هثروم لتق نمف « ثرإلا عناوم نم لتقلا (۱)

 سوفنلا باحصأ ضعب لجعتسال < هلتق نم لتاقلا ثرو ول هنألو ؛ هدصق

 هنامرحب ةعيرذلا هذه عراشلا ٌدسف « ثاريملا ىلع لوصحلل مھیثروم ّلتق ةضيرملا

 .[ضئارفلا ين ۰ )٩ يذمرتلا هاور] «ثري ال لتاقلا» : ةي هلوقب « ثرإلا نم

 ءًاناودع ًادمع لتقلا ناك ءاوس « ًاقلطم ثري ال « هللا همحر يعفاشلا دنع لتاقلا (۲)

 . ةعيرذلل ًاّدس « مكاحلا رمأب ًاصاصق ناك وأ ؛أطخ ناك وأ

 . ةعوبطملا ةخسنلاو طوطخلا نتملا نم بيوصتلاو « نیا : لصألا يف (۳)

 (51514) يراخبلا هاور] «ملسلا رفاکلا الو رفاکلا ملسملا ثري الا : يَ  ہلوقل (6)

 .[(11۱4) ملسمو

 الو ينارصن نم ایدوہب ٹڈون الف« نیتلم لهآ نيب ثراوت ال هنآ حیحصلاو )٥(

 يف (۲۱۰۸) يذمرتلا هاور] «نیتلم لهآ ثراوتی ال» : ی هلوقل ۰ سکعلا

 تيدا تول حجارلا وهو « دمحأ بهذم يف ةياور وعو[ شارف

 « ثرإلا نأ كلذو . ریدقت الب ثري نم : بصاعلاو « بيصعتلا نم « ةبصع عمج (1)

 رّدقم بيصن : وهو ضرفلاب نوكي ةرات « هثراو ىلإ تيملا نم لاما لاقتنا وهو

 ثري نمک « ریدقت الب نوكي ةراتو « نمثلاو « عبرلاو « فصنلاك « ثراول ًاعرش

 هاور] !رکذ لجر ىلوألف ىقب اف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : 4 هلوقل  يقابلا
 .[(1۷۳۲) يراخبلا

 -باحصأ نايبب أدبي نأ « هللا همحر نتملا بحاص  فنصملا ىلع يغبني ناكو : هيبنت

۳۹ 



 . مہنایب قبسو مهثيروت ىلع عمجلا نم رّدقم مهس هبیصعت لاح

 امھنم لكل ناف دجلاو بألا لخدیل بیصعتلا لاح مهسلا ربتعا ایناو

 : هلوق يف ةيبرقألا فنصلا ّدع مث ۰۳ بیصعتلا ريغ يف ًاردقم ایهس
 خألا مث « مألاو بألل خألا مث ء هوبآ مث . بألا مث ء هنبا مث ء نبالا)

 : هلوقو هرخآ ىلإ (بألل خألا نبا مث « مالاو بألل خألا نبا مث ء بألل

 مث) بألل مث نيوبألل معلا مدقيف يأ مث (بيترتلا اذه ىلع معلا مث)

 باحصأ نع لضفي ام دعب نوثري ةبصعلا نأل « تابصعلا مث ء ًالوأ ضورفلا-
 . ضورفلا

 : عاونآ ةئالث ةبصعلا : ةدئاف

 ةقتعلاو « مال خالاو « جوزلا ادع نیئراولا روکذلا عيمج مهو « سفنلاب بصاع - ۱

 . هتقتعأ نم عم
 تخالاو « نبالا نبا عم نبالا تنبو « نبالا عم تنبلا : هو « ریغلاب بصاع - ۲

 . بأل خالا عم بأل تخألاو « قیقشلا خالا عم ةقيقشلا

 - تنبلا عم  بآل تاوخألا وأ  تاقیقشلا تاوخالا : نهو « ریغلا عم بصاع - ۳

 - رثکآ وأ ةدحاو - نبالا تنب وأ - رثکآ وأ ةدحاو

 : تالاح ثالث بألل (۱)

 ثراو رکذ عرف دوجو عم كلذو ۰- سدسلا هضرفو - هدحو ضرفلاب ثري ةرات |

 دوجو مدع عم كلذو - ضورفلا دعب يقب ام يأ - هدحو بیصعتلاب ثري ةراتو - ۲

 . تيملل ثراو عرف
 ؛ تيملل ثراو ىثنأ عرف دوجو عم كلذو ء اعم بیصعتلاو ضرفلاب ثري ةراتو - ۳

 . ًابيصعت هذخآ . ضورفلا باحصأ دعب ءيش يقب ناو « سدسلا هضرف ذخأيف

 . ثراو لجر لوآ نوکی هنال

۳۷ 



 00 . اذكهو بألا نم مث نيوبألا نم دحا مع م دقی مت 1 ''!یرززی (۶''ہنبا

 ° قیتعلا تیلاو بسنلا نم (تابصعلا '''تمدع اذإف)

 . ةعوبطلا ةخسنلاو « طوطخملا نتم ا نم اهانتبثأو ء امو نب : لصألا یف (۱)
 نم مث ء نيوبألا نم بالا مع مدقي مث  كلذک معلا ونب مث : عوبطلا حرشلا يف (۲)

 . كلذك اهونب مث ء بالا

 « اهريغ لبق بیصعتلاب ثرالل ةقحتسلا ةهجلاب ءدبلا هيف يعور ء بيترتلا اذه (۳)

 كلذو « ةّوقلا ًاضيأ هيف يعورو « ةدحاو ةهج يف اوناك اذإ برقلا هيف يعور امك

 : يلاتلا ليصفتلا ىلع

 بيصعتلا تاهج تناك ثيح « ةهجلا يذب - سفنلاب بيصعتلاب ثرإلا يف  ًالوأ أدبي
 : سخ سفنلاب

 . لزن نإو نبالا نباو نبالا مهیف لخدیو « ةونب - ۱

 . الع ناو حیحصلا دجلاو بألا مهیف لخدیو « ةّوبأ -

 . مهؤانبأو بألو قيقشلا خألا مهيف لخديو « ةوخأ -۳

 ٤ - مهؤانبأو بألو قيقشلا معلا مهيف لخديو « ةمومع .
 . ةقتعملاو « قتعملا « ةمعنلا وذ - ۵

 . بیصعتلاب اهدعب يتلاو ةيناثلا ةهحا ثرت الف « سفنلاب بصاع ىلوألا ةهجلاب ماد اف
 اهدعب يتلاو ةثلاثلا ةهجلا ثرت الف  سفنلاب بصاع ةيناثلا ةهجلا يف ماد امو
 . اذكهو . بيصعتلاب

 برقأ هنأل نبالا : انه ثراولاف « نبا نباو نبالاك « دعبأو برقأ ةهجلا يف عمتجي دقو

 . تيملاب ةلص

 نأك « ةوقلاب ميدقتلا نوكيف ء ةمومعلاو ةوخألا ةهج يف عون نم رثكأ عامتجا امأو
 هنال قيقشلا خألا : سفنلاب بيصعتلاب ثري يذلاف « بال خأو قیقش خأ عمتجي

 . تیم اب ةلص یوقآ

 نتمو ةعوبطملا ةخسنلا يفو « مدع اذإف : طوطخلا نتملا فو « لصألا يف اذكه )٤(

 . تمدع نإف : عانقإلا

 . ءاتلا حتفب قّتعلا : يأ قيتعلا تیم ا ناكو يأ (۵)

۳۸ 



 دجوي مل ناف « ىثنأ وأ قّیعلا ناك ًاركذ ةبوصعلاب هئري ('''قِعلا یولاف)

 . لا ا تيبل هلامف ءالولاب ةبصع الو "”بسنلاب ةبصع تیملل
 ضورفلاو خسنلا ضعب يفو (ضورفلاو)

 الإ اهنم صقنی الو اهیلع دازی ال (ةتس یلاعت هللا باتک يف ةروكذملا)

 : يه ةتسلاو " لوعلاک ضراعل

 رتعی دقو (''سدسلاو  ثلثلاو ء ناثلثلاو « نمشلاو ؛ عبرلاو  فصنلا)

 فصنو لک فعضو ثلثلاو عبرلا : يهو ةرصتخ ةرابعب كلذ نع نویضرفلا

0 

 لک

 ةدحاو لک تدرفنا اذإ (نبالا تنبو ء تنبلا : ةسمخ ضرف فصنلاف)

 . ءاتلا رسکب قتعلا (۱)

 ء  ءاتلا رسکب - هقتعم هثريف  ثراو هل سیلو - ءاتلا حتفب - قتعلا تام اذإ (۲)

 يراخبلا هاور] «قتعأ نمل ءالولا امنإ) : 3 هلوقل ء مهسفنأب نوبوصعلا هتبصعو
 يقهيبلاو مکاح ا هاور] «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : 5 هلوق عم )٦۷٥١([.

 ۱ . )١574([ مقرب لیلغلا ءاورإ يف ينابلالا هححصو « قرط هلو
 لک بیصن يف صقنو «  ةلأسملا لصأ ماهس يأ - ماهسلا يف ةدايز : وه لوعلا (۳)

 . ثراو
۱ ۹ ۱ ۲ ۱ 

۱ 

 . سدسلل )٦(

 : نیط رشب فصنلا تنبلا ثرت )٥(

 >. اهدارفنا - ۱

۳۹ 



 . ''' اهبصعی رکذ نع امهنم

 لك تدرفنا اذإ (" بلا نم تخألاو ۰ "'مألاو بألا نم تخألاو)

 . اهبصعي ركذ نع ایهنم
 ")اهل (نكي م اذإ '”جوزلاو)

 . بصعم دوجو مدع ۲

 .4 فصل اھل ةو تناك نو : ىلاعت هلوق ليلدلاو
 : طورش ةثالثب فصنلا نبالا تنب ثرت ()

 ١- اھدارفنا .

 . بصعم دوجو مدع

 . اهنم ىلعأ ثراو عرف دوجو مدع ۳

 . اهمدع دنع اهماقم موقت األ تنبلا لیلدل كلذو

 : طورش ةعبرأب فصنلا ثرتو ء ةقيقشلا تخألا یهو (۲)
 . اهدارفنا- ۱
 . بصعم دوجو مدع - 1۲

 . ثراو عرف دوجو مدع - ۳

 ٤ - ثراو رکذ لصأ دوجو مدع .

 : طورش ةسمخب فصنلا بآل تخألا ثرتو (۳)
 ١ اهدا رفنا- .

 . بصعم دوجو مدع - ۲

 . ثراو عرف دوجو مدع ۲

 ٤ - ثراو رکذ لصأ دوجو مدع .

 . ةقيقش وأ قیقش دوجو مدع
 نم وأ هنم  ةجوزلل ثراو عرف دوجو مدع : دحاو طرشب فصنلا جوزلا ثري )٤(

 . ةجوزلا يأ )٥(



 . نبا دلو الو ىثنأ وأ دلولا ناك ًاركذ (دلو هعم)

 دلولا ناك ءاوس (نبالا دلو وأ ء دلولا عم جوزلا : نينثا ضرف عبرلاو)

 هربغ نم وأ هنم

 نیتجوزلا وأ (ةجوزلل) عبرلا يأ ("وهو)

 فذح ةجوزلا يف حصفالاو "۳ (نبالا دلو وأ دلولا مدع عم تاجوزلاو)

 . زييمتلل نسح ضئارفلا يف اهتابثإ نکلو ءاتلا

 نیتجوزلاو (ةجوزلا ضرف نمثلاو)

 . نمشلا يف نهلک نکرتشی ("”هبالا دلو وأ دلولا عم تاجوزلاو)

 . رثكأف (نيتنبلا : ةعبرأ ضرف ناثلثلاو)

 . نبالا اتنبو خسنلا ضعب ينو . رثكأف (* نبالا تانبو)

 رثكأف ('*”مألاو بألا نم نيتخألاو)

 وهو : ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتم يفو . طوطخملا نتملاو لصألا يف اذكه )١(

 7 . ضرف
 ب علا مکلف لو هَل تاک نا : ىلاعت هلوق « عبرلا جوزلا ثاريم لیلد (؟)

 وق « عبرلا تاجوزلا وآ ةجوزلا ثاریم لیلدو . ۲ :ءاسنلا] 46 نڪ رَت

 .۲ سن4 دلو کل نكي ل نإ مک اعم عينا ھلو :ىلاعت
 # مڪر ائي نم نما هَل دلو محل ناک نق ا : لاعت هلوقل (۳)

 .[۱۲ :ءاسنلا]
 رت ام . ١١[ : ءاسنلا] * د کلن هل نیت قوف كأس نک نإق 9 : ىلاعت هلوقل (4)

 ۰۲۱۷۲ : ءاسنلا]# کت اچ نالا امه نكن انت کناف 9 : یلاعت هلوقل )٥(

١ 



 نع امھنم لک دارفنا دنع اذهو ۰ ۳ رثکاف ('''بألا نم نيتخألاو)

 , ًارشع “رك ول امك نيثلثلا ىلع ندزي دقف رکذ ّنهعم ناک ناف . ۳ نیتاوخآ

 صقنی دقو « نهيثلث نم رثكأ يهو « ةرشع ينثا نم ةرشع ْنهلف ًادحاو رکذلاو

 . نینبآ عم نیتنبک

 تیملل نكي مل اذ ام وهو (“بجح مل اذإ مألا : نينثا ضرف ثلثلاو)

 بل وأ ءاقشآ اوناک ءاوس تاوخأ نم الو ةوخإ نم نانثا الو نبا دلو الو دلو

 ثلثلا يأ (وهو)

 ۲3 (مألا دلو نم تاوخألاو ةوخإلا نم ًادعاصف نینئالل)

 بألا نم ناتخألاو « نبالا اتنبو « ناتنبلا : لصألا يفو . طوطخملا نتملا يف اذكه )١(

 . نبالا يتنبو : عانقإلا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلا ينو . بألا نم ناتخألاو « مألاو
 ةروس نم ةريخألا ةيآلا نأ ىلع ءاملعلا قافتال ٠ تاقيقشلا تاوخألا ليلدل (۲)

 . بأل تاوخألاو « تاقيقشلا يف يه امنإ ءءاسنلا

 نہناوخإ : باوصلاو « عوبطلا حرشلاو ؛ لصالا يف اذكه (۳)

 نثري يتلا طورشلا سفنب نيثلثلا نثري ٭ نهرکذ قبس ياوللا « نيثلثلل تاثراولا عیمجو
 ىثنأ يأ - ندرفنا ام ىتمف « دارفنالا : وهو « دحاو طرش دقف عم فصنلا اهيف

 - ًادعاصف نیتنثا ثانالا نم عمج يأ - نددعت ام ىتمو  فصنلا نذخأ - ةدحاو

 . فصولاو ةجردلا يف نه يواسم رکذ دوجو مدع عم هلك اذهو « نيثلثلا نئرو

 )٤( ءاسنلا] هک ترقه هکر الو ثل کیم ناک : ىلاعت هلوقل : ١١[.
 تيملل ناك نإف . [۱۱ : ءاسنلا] © شد دل هو تاک : ىلاعت هلوقل )٥(

 . سدسلا ىلإ ثلثلا نم مالا ضرف لقتنا « ةوخإلا نم عج
 وأ لڪ تروي جر تراك ن إو 9: : ىلاعت هلوقل « مال تاوخألاو ةوخألا يأ )٦(

 ھر



 ̂  اذك ضعب وأ اذک ضعب وأ ًاثانخ وأ ًاثانإ وأ اوناک ًاروكذ

 ًادعاصف نينثا وأ ء نبالا دلو وأ دلولا عم مألا : ةعبس ضرف سدسلاو)

 ضعبلا نوک نيب الو مهريغو ءاقشألا نيب قرف الو ("”تاوخألاو ةوخإلا نم

 . اذك ضعبلاو اذك

 ثالثلاو نيتدجللو (مألا مدع دنع ةدجلل) سدسلا يأ (وهو)

 . نيثلثلا ةلمكتل ('''بلصلا تنب عم نبالا تنبلو)

 (مألاو بألا نم تخألا عم بألا نم تخأللل) سدسلا يآ (وهو)

 َمْهَک َكِلَد نم رکا ناڪ ناک سلا اهن دو كَم عزا و هاما رگ ےک
 .[17 : ءاسنلا] هک بل لا ىف ءاَكَرُش
 بيصن ناك اودرفنا اذإف < ثانإلاو روكذلا « مأل ةوخألا ثاريم يف يوتسي )١(

 . ثلثلا يف اوكرتش ا نيطلتخم وأ ًاثانإ وأ ًاروكذ  اوددعت اذإو « سدسلا : دحاولا

 : نيطرشب سدسلا مألا ثرت (۲)
 . ثراو عرف دوجو -1

 ١ ةوخألا نم عمج دوجو . 7000

 نکی مل ناف دلو ل نک نإ اتم سد ات راحو لگ )وال لاعت هلوق لیلدلاو
 ءاسنلا] 46 سس شنا دّیألَف ةوخإ ثا ناك ناک ٹل كل مار كرو دلو دك : ۱۱[.

 : نيطرشب سدسلا نبالا تنب ثرت (۳)

 . - ةيبلصلا تنبلا يأ فصنلا ثانإلا نم اهقوف نم ثرت نآ-۱
 . بصعم اهعم دج وی ال نأ ۲

 يذلا نیئلثلا ةلمکت : سدسلا نبالا تنب تذخآ . فصنلا ةيبلصلا تنبلا تذخآ یتمف

 4 2کام الت نه ِنیَتْنَا قو 4اس نك ناف : ىلاعت هلوقل  تانبلا عج ضرف وه

 « سدسلا نددعت اذإ نيثلثلا نم تانبلا ثاريمل یقبی « فصنلا تنبلا تذخأ اذإف

 . ًاتنب یّمست اهنأ عماجب نبالا تنبل یطعیف

A 



 .''' نيغلغلا ةلمكتل

 يف لخديو ''' (نبالا دلو وأ دلولا عم بألا ضرف) سدسلا يأ (وهو)

 سدسلا بأللو فصنلا تنبللف ًابأو ًاتنب تيملا فلخ ول ام فنصملا مالك

 . ًابيصعت هل يقابلاو ًاضرف

 سدسلا دجلل ضرفي دقو ("”سألا مدع دنع) ثراولا (دجلا ضرفو)

 نم هل ًاریخ لا ا سدس ناكو ضرف وذ هعم ناك ول اک ةوخإلا عم ًاضيأ

 . ةوخإ ةثالثو دجو نيتنبك يقابلا ثلث نمو ةمساقلا

 . ىثنأ وأ ناك ًاركذ ('“ماالا دلو نم “دحاولل) سدسلا يأ (وهو)

 : نيطرشب سدسلا بأل تخألا ثرت (۱)
 فصل ةقيقشلا ترت نأ ١-

 , بلا تنب عم تی عتجا لول ايف لوقلاو

 4 دلو هنأ ناک نإ كرن اکی م شثثلا امن جاو لکل هیوبالو 98 : ىلاعت هلوقل (۲)

 ١١[. : ءاسنلا]

 هماقم موقي « بألا لثم وهف ۰ ىثنأ تيملا نيبو هنيب نكي مل نم وه ثراولا دجلا (۳)
 : روهمجلا دنع نيتلأسم يف الإ ء بألا مدع دنع

 . دجلا عم نوثريو بالاب نوبجحيف ؛ بال وأ ءاقشألا ةوخألا عم ۱

 . يقابلا ثلث ال « لالا عیج ثلث مألل نوكيف « نيتيرمعلا ةلأسم یف ۲

 وهو : ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتم يفو طوطخلا نتلاو  لصألا يف اذكه )٤(
 . دحاولا ضرف

 وأ لک تروي لجر تراک ن لو : ىلاعت هلوقل « ال تخالاو مال خالا يأ )٥(
72 

 .[۱۲ : ءاسنلا] 6# سدس امهم دجو لکیف تا وأ حآ هلو نرم

٤ 



 ندعب وأ نبرق ءاوس (تادجلا طقستو)

 خألا يأ (مألا دلو طقسیو « بألاب دادجألاو) طقسیو « طقف (مألاب)

 دوجو (عم) مالل

 عمو ىثنأ وأ ناك ًارکذ (دلولا : ةعبرأ)

 . الع نإو (دجلاو ء بألاو) عم و كلذك (نبالا دلوو)

 لفس ناو (نبالا نباو نبالا : "”ةثالث عم '''مألاو بألا دلو طقسيو)

 نباو « نبالا يأ (ةثالثلا ءالؤبب) ةعبرأب (" بالا دلو طقسيو ء بألاو) عمو

 بأللاو « نبالا

 ظح لثم ركذلل (مهتاوخأ نوبصعي ةعبرأو ء مألاو "بألا نم خألابو)

 نييثنألا

 خألا امأ (بألا نم خألاو ء مألاو بألا نم خألاو ء نبالا نباو ء نبالا)

 . ثلثلا امل لب هتخآ بصعي الف ملا نم

 ونبو < مامعألا ونبو « مامعألا مهو : مهتاوخأ نود نوثري ةعبرأو)

 . قيقشلا خالا وهو (۱)
 . قیقشلا خالا بجحم يفكي مهنم دحاو دارم او ء ةثالث دوجو عم يأ ()

 . بال خالا يأ (۳)

 بالل : ةعوبطلا ةخسنلاو عانقالا نتم يفو . طوطخلا نتلاو لصألا يف اذكه )٤(
 . مالاو

۶ ۵ 



 ةبصع مهنأل مهتاوخآ نع اودرفنا اناو ("قتعلا ىلوملا تابصعو ''خألا

 . نوری ال ماحرالا يوذ نم مهتاوخآو « نوئراو

 )١( طقف بأل ةوخأللاو « ءاقشألا ةوخألا ءانبأ .

 )( طقف سفنلاب تابصعلا .

٤٦ 



 ةيصولا ماكحأ يف لصف

 . ضئارفلا باتك لئاوأ ًاعرشو َةغل اهانعم قبسو

 . ادوجومو ًامولعم نوكي نأ هب ىصوملا يف طرتشی الو

 عرضلا يف نبللاك (لوهجملاو « مولعلاب ةيصولا زوجتو) ذئنیحو

 . ةرمثلا دوجو لبق ةرجشلا هذه رمثب ةيصولاك ('''مودعملاو دوجوملاو)

 ةيصولا يأ (يهو)

 . يصوملا لام ثلث يأ ('''ٹلٹلا نم)

 ثلثلا ىلع (داز نإف)

 دئازلا (فقو)

 ذيفنت مهتزاجاف اوزاجآ ناف . فرصتلا نیقلطلا (ةثرولا ةزاجإ یلع)

 . دئازلا يف تلطب اودر ناو دئازلاب ةيصولل

 نیقلطلا "۳ (ةثرولا يقاب اهزیجم نأ الإ " ثراول ةيصولا زوجت الو)

 . ةضواعم سيل هنأل « ررغلا هيف رفتخیف ء عربت ةيصولا نآل (۱)
 هاور] «ریثک ثلثلاو ٠ ثلثلا» :هتنوخ صاقو يبأ نب دعسل يب یبنلا لوقل (۲)

 .[(۱5۲۸) ملسمو )۲۷٢٢( يراخبلا
 وبأ هاور] . «ثراول ةيصو الف هّقح قح يذ لک ىطعأ دق هللا نإ» : هيب هلوقل (۳)

 [(۲۸۷۰) دواد

 . هقح نع ناسنالا لزانتی نأ ةعيرشلا عنمت الو « هنع اولزانت مهقح هنأل (4)

۷ 



 : هلوق يف یصولا طورش فنصلا رکذو . فرصتلا

 زوجتو خسنلا ضعب يفو (حصتو)

 وأ ًارفاک ناك ناو رح راتخم يأ (لقاع ۰ "كلام لک نم ةيصولا)

 ؛ هرکمو يب يبصو « هيلع یمغمو « نونج ةيصو حصت الف  هفسب هيلع ًاروجح

 : هلوق يف ًانیعم ناك اذإ هل یصولا طرش رکذو

  نونجو لماکو ريبكو ربغص نم كللا هل روصتی نمل يأ (كلمتم لکل)

 «ةيصولا تقو نم رهشآ ةتس نم لقال لصفنی نأب « ةيصولا دنع دوجوم لمحو

 نوکت ال نأ اذه يف طرشلا ناف  ةماع ةهج هل یصولا ناك اذ ام نیعمب جرخو

 ٌحصتو . "۳ اهیف دبعتلل رفاک وأ ملسم نم ةسينك ةرامعك « ةيصعم ةهج ةيصولا

 ةيصولا

 هللا ليبس لدب خسنلا ضعب يفو . ةازغلل قرفتو (ىلاعت ہللا ليبس يفو)

 . دجسملا ءانبلو ءارقفلل ةيصولاك يأ « ربلا ليبس يفو

 يف رظنلاو اياصولا ذيفنتو نويدلا ءاضقب ءاصيإلا يأ (ةيصولا حصتو)

 . لافطألا رمآ

 صخش يأ (نم ىلإ)

 . غلاب : ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتم ينو . طوطخلا نتلاو لصألا يف اذكه (۱)

 يهنم اذه نإف ء اهيلع عومشلاو جرسلا داقيإو « روبقلا ىلع ءانبلل ةيصولا : اهنم اهنمو (۲)

 . ةن

۸ 



 . ةيرحلاو ء لقعلاو ء غولبلاو ء مالسالا : لاصخ سم هيف تعمتجا)

 « رکذ نم دادضأل ءاصیالا حصي الف ةلادعلا نع فنصلا اهم یفتکاو (ةنامألاو

 . رافك دالوآ ىلع هنید يف لدع نم يّمذ ىلإ يّمذ ةيصو زاوج ٌحصألا نکل

 . فرصتلا نع ًازجاع نوكي ال نأ "۳ هیلا یصولا يف ًاضيأ طرتشیو

 مأ يف تعمتجا اذإو . هيلإ ءاصیالا حصي ال ًالثم مره وأ ربکل هنع زجاعلاف

 . ملعأ هللاو اهريغ نم ىلوأ يهف ةروكذملا طورشلا لفطلا

 .رافکلا هدالوآ ىلع هنيد يف لدع يّمذ ىلإ يّمذ ةيصو زاوج : عوبطلا حرشلا ةرابع )١(

 . يصولا : عوبطلا حرشلا ف (۲)

۹ 



 ج
2 

 ییا ےک یی
 یک ہر جج سکس

  ۵تا ۰۵۵ ۲٢٢

 ایاضقلاو ماكحألا نم هب قلعتی امو حاکنلا ماكحأ باتک

 ةملكلا هذهو « ایاضقلاو ماكحألا نم هب لصتی امو خسنلا ضعب يفو

 . نت ا خسن ضعب نم ةطقاس
 ۳" دقعلاو ءطولاو ٌمضلا ىلع قلطی : ًةغل حاکنلاو

 " . طورشلاو ناکرألا ىلع لمتشی دقع ىلع : ًاعرش قلطیو

 ('!بحتسم حاکنلا)

 لوح تفتلا اذإ اهضعب راجشالا تحکن : لاقي « مضلاو عمج ا : ةغل حاکنلا )١(
 هلوق يف الإ ءطولا ینعمب :نآرقل يف حاکنل درو «قعلا هب داریو قلطيو «ضعب

 قوذي یتح» : اک هلوق كلذ لع لد دقو 4 هر ادي عنك یک < : لاعت

 . )۱٤۳۳([ ملسمو (۵۷۹۲) يراخبلا هاور] «هتلیسع يقوذتو كتليسع

 بسنب مرح ريغ تناك اذإ ةأرملاب عاتمتسالا ةحابإ نمضتي دقع : عرشلا يف حاكنلا (۲)
 يمالسالا هقفلا] . يعرش منام اهحاكن نم عنمي مل : لاقي وأ « رهص وأ عاضر وأ

 . [(۲۹ /۷) لیحزلا ةبهو .د ء هتلدأو

 ‹ ةدكؤم ةنسو بحتسم حاكنلا نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ : حاكنلا مكح (۳)
 . بجاو : دواد لاقو . روظحلا يف عوقولا هسفن ىلع فاخ نأ الإ « بجاوب سیل

 r) /۷( ينغلاو ٢ /۲) دهتجلا ةيادب]

 وکی ناف 98 : لاعت لاق دقو « ةباطتسالا ىلع هلع هللا نأل بحتسم هنأ ةمادق نبا حجرو

 نأ ىلع لدف « قافتالاب كلذ بجي الو « ميدو تكنو قم هال نی م باط ام
 هسفن ىلع یشخ نم ىلع وأ « بدنلا ىلع لمحي ربا كلذكو « بدنلا رمألاب دارلا

 ٤([ /۷) ينغملا] . حاکنلا كرتب روذحلا يف عوقولا

 : ةسمخلا ماكحألا یطعت حاكنلا نأ رهظي يذلاو
 =فافعإ قيرط هنأل مارح ا يف عوقولا هسفن ىلع فاخ اذإ كلذو ء ًابجاو نوكي ةراتف



 . حاکنلا هل بحتسی مل ةبهألا دقف ناف ."ةوسكو

 ةدحاولا نیعتت نأ الإ  طقف (" رئارح عبرأ نيب عمجي نأ ٌرحلل زوجیو)

 . ةسفن]

 .مارحا ین عوقولا هسفن ىلع فاخب الو ةوهش هل نم قح يف كلذو « ًابودنم نوكي ةراتو

 . ةينازلا حاكنك « ًامّرحم نوكي ةراتو

 . اهفعي ال وأ « ةأرملا ملظي هنأ هسفن نم ملعي ناك اذإ كلذو ء ًاهوركم نوكي ةراتو

 تيضرو هلاحب ةأرملا تملع اذإ « ةوهش هل سيل نم قح يف كلذو « ًاحابم نوكي ةراتو

 . كلذب

 : ريسألا حاكنو « برحلا راد يف حاكنلا : ةلأسم
 لجأل : لاق ٠ مرثالا ةياور يف دمحأ هيلع صن ء ةرورض ريغل برحلا راد يف حاكنلا مرحي

 ةملسم حاکن هل حيبأ رطضا ناف «- ةونع دالبلا تحتف اذإ يأ - دبعتسي الكل دلولا

 هل لحي ال : دمحأ مالك رهاظف  ربسالا امأو . مهنم جوزتي الو ء اهنع لزعيلو

 . ًاريسأ ماد ام جوزتلا

 )١( ةيعفاشلا دنع مهل هركيف « نينعلاو  بوبجلاک « هيلإ جاتحي ال نّمع زارتحا ‹
 يعفاشلا بهذم يف مهل ىلوأ ملعلاب لاغتشالاو ةدابعلل يلختلاو .

 رصبلل ضغأ هنإف جوزتيلف ةءابلا مکنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ای : ب هلوقل (۲)

 يراخبلا هاور] . « ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جرفلل نصحأو
 .[(۱۰۰) ملسمو ( 6۰ 0)

 .44 ميرو تنو تم سل نی مكل باط ام کناف : ىلاعت هلوقل (۳)

 رحلل عم ا طورش
 ال هنال ء بجي الف نطابلا لدعلا امأو « تيبملاو ةقفنلا يف يأ « رهاظلا يف لدعلا - ۱

 او اصولا ب اار نل ايلتس ناو لات ہلوق لمح هيلع کنم
 . ييلقلا بحلا وهو « نطابلا لدعلا يأ# مصر

 . ةيندبلاو ةیلاا ةردقلا -؟

 > ربغ نم نيميلا كلمب ءامالا نيب عمجلا زاوج ىلع لدي رئارحلاب فنصملا دييقت : ةدئاف

۱ 



 زوجي و . ةجاحلا ىلع فقوتی ام هوحنو هیفس حاکنک « هقح يف

 نأ *قتعلا قلعم وأ ""ابتاکم وأ "اضعبم وأ ""اربدم ولو (دبعللو)

 عمج

 .''' طقف نيتجوز يأ ('””نيتنثا نيب)
 هريغل (ةمأ ٌرح لا حکنی الو)

 . هب اهاضر مدع وأ « ةّرحلا دقف وأ (ةزحلا قادص مدع : نيطرشب الإ)

 نيطرش فنصلا كرتو . ةّرحلا دقف ةّدم انزلا يأ ("تنعلا فوخو)

 لأ في نا : لاعت هلوق قالطإل ؛ تادرفتم وأ ارم ع ۱ نك ءاوس سد
 6 : ءاسنلا] شک لم ام وا هدوم وليك

 .ح تنأف تم ان اذإ : هل لوقي ناک هم لم هم قلع یدنا وه لا (1)

 هقتعي نیکیرش نیب دبعلاک « كولم هضعبو « رح هضعب يذلا وه : ضّعبملا (۲)
 . يناثلا هفصن ریرحتل دبعلا یعستسیف « رخآلا هقتعي الو ءامهدحأ

 اهعفدی طاسقأ لباقم هسفن ريرحت ىلع ةباتک دقع هديس عم دقع نم وه : بتاکلا (۳)
 . مهرد هيلع يقب ام دبع بتاکلاو . هيلإ

 )٤( هباش امو ؛ ضيرم ءافشو « بئاغ مودق ىلع هقتع قلع نمک .

 ةخسنلاو عانقإلا نتم نم بيوصتلاو « نينثا : طوطخملا نتلاو لصألا يف )٥(

 . ةعوبطملا

 )٦( (نيتضيح ةمألا دتعتو نيتقيلطت قّلطيو نیتأرما دبعلا حكني) : نخ رمع لاق .
 دبعلا حکنی الو . [(۲۰۷) مقرب ءاورإلا يف ينابلالا هححصو ينطقرادلا هاور]

 هاور] «رهاع وهف ہدیس نذإ ريغب جوزت ٍدبع اه : 5 هلوقل « هديس نذإ ريغب

A ET عو یس وم ۷۸) دواد وبآ 

 تملا تاكصخملا حت نأ الط حکمی غطت عل نم 23 لاعت هلوقل (۷)
 3 یش ْنَمِل گلد اب :لاق مش ٭ تکیومَا حب نم حتمی تکلم ام

۲ 



 . عاتمتسالل حلصت ةيباتك وأ ةملسم ةّرح هتحت نوکی ال نأ : امهدحآ : نیرخآ

 . ةيباتك ةمأ ملسم رخ لحت الف « رحل ا اهحکنی يتلا ةمألا مالسإ : يناثلاو

 حاكن خسفني مل ةّرح حكنو رسيأ مث ةروكذملا طورشلاب ةمأ رح ا حكن اذإو

 .ةمألا

 ناك ولو ('''هرظن : اهدحأ « برضأ ةعبس ىلع ةأرملا ىلإ لجرلا رظنو)
 . ءطولا نع ًازجاع ًامره ًاخيش

 . اهرظن يأ (ةجاح ريغل '''ةیبنجأ ىلإ)

 . هب اهوبق مدعل وأ ء اهرهم ءالغل امإ . ةّرحلا رهم ىلع ردقي مل اذإف . كنم
 . هريغ ةمأ حاكن هل زاج « مارح ا يف عوقولا هسفن ىلع یشخو

 مث اهقتعي نأ الإ ‹ جاوز ريغ نم اهب هيرست ناكمإل « زوجي الف جاوزب هتمأ حاكن امأو
 ةفينح وبأ لاقو « نيتمأ حکنی ال را نأ دمحأو يعفاشلا بهذمو . اهجوزتي

 ينيبرشلل عانقإلاو (۰ ۰۸) ةمألا ةمحر] . رئارحلا نم جوزتي امك « زوجي : كلامو
 ال هنأل ء ًاقلطم ةمألا حاكن هل لحي الف « بوبجملاو حوسملا امأو . [(۲۳۲ /۲)
 نوکت نأ ةمألا يف طرتشیو . [(۲۳۲/۲) ينيبرشلل عانقإلا] . انزلا هنم روصتي
 نی کمی َتكَلَم ام نیف : یلاعت هلوقل « ةرفاك ٍةمأ حاكن زوجي الف  ةملسم
 ةمالا ةمحر] . لحي : ۃفیح وبأ لاقو «روهمجلا بهذم وهو € يد ِتتِموُملا حتی
 اهحاكن نم عناملا نأل « ةرفاك ةمأ حكني نأ دبعلل زوجي ال كلذكو . [(۲۰۸)

 . ةيباتك تناك ولو  اهرفک

 لاخدإ دمحأ مامالا مظعتسا) : مرثالا لاق « ًانیع وأ ًابوبجم ولو غلابلا لجرلا (۱)
 .[(۱۳/۲) ليبسلا رانم :رظنا] . (ءاسنلا ىلع نایصخلا

 ریمل لف : ىلاعت هلوق يف صنلا مومعل ء زوجع وأ ةحیبق ولو : ةيبنجأ هلوق (۲)
 قاوذألا نأل اه طباض الو « حيبقلا اهيهتشي ةحيبقلا نألو .4 مورک نب ارش
 =. فلتخت

o 



 . زاج اهیلع ةداهشک ةجاخ رظنلا ناك ناف (زئاج ریغف)

 لجرلا يأ (هرظن : يناثلاو)

 اهنم لک نم (رظنی نأ زوجیف ء هتمأو هتجوز ىلإ)

 ‹ فیعض هجو اذهو . هرظن مرحیف جرفلا امآ (ایهنم جرفلا ادع ام ىلإ)

 ۲ . ةهاركلا عم نکل جرفلا ىلإ رظنلا زاوج حصألاو

 اههجول زوجي ةحيبقلاو زوجعلا : (۱۳۱/۲) لیبسلا رانم يف نایوض نبا لاقو-

 يف ةحيبقلاو 4 اًح نوري ال تأ لک الا نم دوقلو 2۶ : ىلاعت هلوقل ةصاخ

 . اهانعم

 لحي يتلا هتمآ وأ هتأرما جرف ىلإ رظنی نأ لجرلل هرکی هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ )١(
 «سمطلا ثروي جرفلا يف رظنلا» : ثيدحب اولدتساو « سكعلاو « اهب عاتمتسالا

 :رظناو  تاعوضولا يف يزوجلا نبا هركذ « عوضوم ثيدح وهو « ىمعلا ينعي
 « بلقلا يف : ليقو « رظانلا يف ىمعلا ثروي : ليقو . ١( 559 /۳) ريبحلا صيخلتلا

 فالخ هنأ الإ زوجي هنأ ةلبانحلا دنعو . [(۲۳۰/۲) عانقإلا] . دلولا يف : ليقو

 هاور] «طق و هللا لوسر جرف تیر ام» : اغ ةشئاع لوقب اولدتساو « ةنسلا

 .[(۱۸۱۲) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هفعضو (۱۹۲۲) هجام نبا

 لجرلا رظني ال» : هش ديعس يبأ ثيدح موهفمل « ةهاركلا ريغ نم زاوجلا حجارلاو
 . [(۳۳۸) ملسم هاور] «ةأرملا ةروع ىلإ | را رظنت الو ‹ لجرلا ۳

 ىلإ ةجوزلاو « هتجوز ةروع ىلإ لجر لا رظن زاوج ىلع لد كلذب يهنلا هصیصختف

 : لاق . هدج نع هيبأ نع میکح نب زهب ثيدح نم الو هلوقلو . اهجوز ةروع
 نم الإ كتروع ظفحا» : لاق ؟ رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع ! هللا لوسر اي تلق
 ءاورإلا ين ينابلألا هنسحو (۲۷۹۹) يذمرتلا ہاور] ؛كنيمي تكلم ام وأ كتجوز

 غف ةشئاع نع حص دقو . اهدّيقي ملو ةجوزلل ةروعلا قلطأف . [(۱۸۱۰) مقرب

 لئس : لاق نابح نبا یورو . دحاو مان نم ةا يبنلاو يه لستغت تناك اهن

 -:لاقف ءاطع تلأس : لاقف « هتأرما جرف ىلإ رظني لجرلا نع ىسوم نب نامیلس
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 وآ) ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ( مراحم تاوذ ىلإ هرظن : ثلاثلاو)

 مرحيف ایهنیب يذلا امآ (۳ ةبك رلاو ةرسلا نيب ام ادع |میف زوجیف ء ةجّوزملا هتمآ

 . «دحاو ءانا نم هيي یبنلاو انآ لستغآ تنک» : تلاقف اغ ةشئاع تلأس-

 ۱ . [(۳16 و ۳۳ /۱) يرابلا حتف :رظنا]
 : لجرلا ىلع مرحي : مرحلا طباض (۱)

 ١ نولع ناو تادحماو تاهمالا ءهلوصأ .
 . نلفس ناو دالوالا تانبو تانبلا  هلوصف - ۲
 . نلفس ناو تاوخألاو ةوخ الا تانبو تاوخألا هلوصآ لوآ لوصف -۳

 ةضورلا] . نهتجرد تّلَع ناو تالاخلاو تاّیعلا « هدعب لصأ لک نم لصف لوأ - ٤
 . [(4۸- 4۷ /۲) نأخ نسح قيّدصل ةيدنلا

 : تامرحلا فیرعت

 . ةدالو كيلع اه نم :مالا

 . ةدالو اهیلع كل نم :تنبلا

 . امهدحآ وأ كيلصأ يف كتكراش نم :تخألا

 . ةدالو كيلع هل ركذ لكل وأ كيبأل تخألا :ةّمعلا
 . ةدالو كيلع اهل ىثنأ لکل وأ كمأل تخألا :ةلاخلا
 . نلزن ناو ةدالو اهيلع كيخأل یثنآ لک : خالا تنب
 .نلزن ناو ةدالو اهيلع كتخأل یثنآ لك : تخألا تنب

 نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع )٦١١٤( دواد وبأ هاور اب كلذ ىلع اولدتسا (۲)

 ىلإ رظني الف . هتمأ هدبع مكدحأ جوز اذإ» : لاق ی يبنلا نع كعذيخ هدج

 قوفو ةرسلا نود ام ىلإ رظني الف» )5١١5(: دواد يأ دنع ةياور يفو «اهتروع
 . «ةبک رلا

 نب ورمع نع ةزمح يبأ راوس نع ثیدحلا ىور لیمش نب رضنلا نإ : يقهيبلا لاق
 وأ هتمأ هدبع مكدحأ جوز اذإ» : لاق هب يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش

 نم هتبكر ىلإ ةرسلا تحت ام نإف « هتروع نم ءيش ىلإ ةمألا رظنت الف «هريجأ
 -تلد اع ىبني ال كلذو « هقرط رئاس لدي اذه ىلعو : يقهيبلا لاقو . (ةروعلا

۵ ۵ 



 . هرظن

 ةيبنجألا ىلإ (رظنلا : عبارلاو)

 ةأرما حاکن ىلع همزع دنع صخشلل (زوجیف حاکنلا) ةجاح (لجأل)
 يف ةجوزلا هل نذأت ۸ ناو ًانطب و ًارهظ اهنم ''' (نیفکلاو هجولا ىلإ) رظنل

 ةّرحلا الو « اهج وز امدعب اهدیسل يدبت ال انآ حیحصلاو « ىلوألا ةياورلا هیلع-
 ءاورإ :رظنا] . قیفوتلا هللابو « ةنهلا لاح يف اهنم رهظی ام الا اھمراحم يوذل
 . [(۲۰۷ /5) لیلغلا

 نع ملسم هاور ام : اهنم ثيداحأ ةّدع هيلع لد ء اهتبطخ دنع ةأرملل لجرلا رظن (۱)
 نم ةأرما جوزت هنأ هربخأف « لجر هاتأف لي يبنلا دنع تنك : لاق شوخ ةريره يبأ
 بهذاف» : لاق ۰ ال : لاق ء «؟ اهيلإ ترظنأ" : الگ ہللا لوسر هل لاقف ء راصنالا

 )١575([. ملسم هاور] «ًائيش راصنألا نيعأ يف َّنِإف ء اهيلإ رظناف
 : هتبوطخم نم بطاخلا رظني ايف ملعلا لهآ فالتخا
 : هتبوطخم نم بطاخلا رظني ام دودح يف ءاملعلا فلتخا

 نودبو اهنذإب « طقف نيفكلاو هجولا اهنم رظني هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذ ١
 .امنذإ

 . نذإلا طرتشا هنأ الإ « هللا همحر كلام مامإلا بهذ هيلإو  ؟

 ىلإ ةأرما تءاج : دق دعس نب لمس ثيدحب روهمجلا بهذمل لدتسيو

 اهيلإ رظنف : لاق  يسفن كل بهأ تثج « هللا لوسر اي : تلاقف ی ہللا لوسر
 لف « هسأر 2 ہللا لوسر أطأط مث ء هبوصو اهيف رظنلا دعصف ءُ هللا لوسر

 (۵۰۸۷) يراخبلا ہاور] ثیدح ا .. .تسلج ًائيش اهيف ضقي مل هنأ ةأرملا تأر

 )١5155([. ملسمو

 . نيمدقلاو نيديلاو قنعلاو هجولا ىلإ رظني هنأ ىلإ ةلبانح لا بهذو ۳

 نيجرفلا ادع ام ىلإ رظني هنأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو - 5
 =. اهنم ٍءيش ىلإ رظني ال هنأ ىلإ ينزملا بهذو - ۵

01 



 نم رظنی ام اهتبطخ دصق دنع يوونلا حیجرت ىلع ةمالا نم رظنیو «كلذ

 .ةرحا

 ىلإ) ةيبنجألا نم بیبطلا رظن (زوجیف « ةاوادملل رظنلا : سماخلاو)

 كلذ نوکیو . جرفلا ةاوادم یتح ةاوادلا يف (اهيلإ جاتحي يتلا عضاولا

 ۲۳ .اهجلاعت ةأرما كانه نوکت ال نآو ""ةوسن وأ ديس وأ جوز وأ مرحم روضحب

 هتداهش دنع اهجرف دهاشلا رظنيف اهيلع (ةداهشلل رظنلا : سداسلاو)

 : حيجرتلا-
 ناف ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ» : يلي هلوقل  ملعلا لهأ روهج هيلإ بهذ ام مجارلاو

 (۳۳۶/۳) دمحأ هاور] «لعفیلف اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ اهنم رظني نأ عاطتسا
 اذهو .(۷) عماجلا حیحص يف ينابلالا خيشلا هنسحو ((۲۰۸۲) دواد وبأو

 قوف ام نفشكي نأ نمل سيلف « تابوطخملا تايتفلل سيلو باطخلل باطخ

 . نيفكلاو هجولا
 ؤبختلاب اح رباج فلکت امل ء اهملعب نيفكلاو هجولا نم رثكأ نع فشكلا زاج ولو

 . اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ اهنم رظن ىتح اه
 . عوبطملا حرشلا نم طقاس « ةوسن : هلوق (۱)

 : ةاوادملل ةيبنجألا ىلإ بيبطلا رظن طباوض (۲)
 . كاله وأ « لمتحي ال عجوك « ةرورض وأ « ةسام جالعلا ىلإ ةجاح ا نوكت نأ -
 . ةملسملا ةلاعملا ةأرملا دجوت ال نأ

 . ةيباتكلا ةحلاعملا ةأرملا دجوت ال نأ -۳
 مهتم ريغ نيمأ ملسم بيبطل زوجيف « ةيباتكلا الو ةملسملا ةأرملا دجوت م اذإ - 5

 . هنيدو هقلخ يف

 . ملسملا ريغ اهجلاعي نأ زوجیف « ملسملا جلاعم ا دجوي مل اذإ ٥_

 . بيرق وأ جوز « مرح روضحب كلذ نوكي نأ - ٦

 . ةجاح او ةرورضلا ردق ىلع سملاو رظنلل فشكلا نوكي نأ -۷

۷ 



 . هتداهش تّدرو قسف ةداهشلا ريغل رظنلا دّمعت ناف اهتدالو وأ "۳ انزب

 هريغ وأ عيب يف ةأرملل (ةلماعملل) رظنلا (وآ)

 هلوقو ء اه هرظن يأ (رظنلا زوجيف)

 . ةلماعمللو ةداهشلل مجری ''' (ةصاخ) اهنم (هجولا ىلإ)

 اهئارش يأ (اهعایتبا دنع ةمالا ىلإ رظنلا : عباسلاو)

 اهفارطأ رظنيف (۳ اهبیلقت ىلإ جاتحي يتلا عضاوملا ىلإ) رظنلا (زوجیف)
 . اهتروع ال اهرعشو

 )١( اهانزب : عوبطملا حرشلا يف .

 اهيلع عجريل ؛ ‹ ةلماعملا وأ ةداهشلا لجأل هجولا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ روهمجلا بهذ (۲)
 نع لقنو «صوصنلا مومعل كلذ میرحت ىلإ ةيكلاملا بهذو .ةدهعلا وأ نمٹلاب

 زاج هيلإ ةجاحلا تعد ام ىتمف « ةجاحلاب قّلعم اذه نأ حجارلاو . ةيهاركلا دمحأ

 . ةجاحلا ردق ىلع

 ءاهقاس نع فشك ةيراج ىرتشا اذإ ناك هنأ) : دشت رمع نبا نع يقهيبلا جرخأ (۳)

 مقرب ءاورإلا يف ينابلالا هححصو] . (اهزجع ىلعو « اهييدث نيب هدي عضوو
(۱۷۹۲)]. 

۸ 



 هب الإ حاکنلا دقع حصي ال ايف لصف

 ركذ يوب خسنلا ضعب يفو لدع (''جيوب الإ حاكنلا دقع حصي الو)

 ةيالوب الو ةلاكوب ال] اهريغ الو اهسفن حوزت ال اهنإف ىثنألا نع زارتحا وهو

 . ۲۳ كلذ اهنم مص ىمظعلا ةيالولا تيلو نإ معن

 روضحب الإ ًاضيأ حاکنلا حصي الو

 يف نيدهاشلاو لولا نم لک طرش فنصملا ركذو ("”لدع يدهاشو)

 الو اهسفن جيوزت ةأرملا كلمت الو « نوب الإ ملعلا لهآ روهمج دنع حاکتلا حصي ال )١(
 « كلام : ةمئالا هيلإ بهذ ام وهو « حاكنلا حصي ل ۸ تلعف ناف ء اهريغ

 اولدتساو . [(۱4۹/۱0) بذهلا حرش عومجلا 1 دمحأو «يعفاشلاو
 ةنسلا نمو .[۲۳۲ : ةرقبلا] 46 نهج نکنی نأ هوس الف : ىلاعت هلوقب
 نباو (۱۱۰۱) يذمرتلاو (۰ ۸0) دواد وبآ هاورآ (يوب الإ حاکن ال» :الع هلوق

 تحکن ةأرما امی ) : ی هلوقو . [نابح نباو يذمرتلا هححصو (۱۸۸۱) هجام

 اهب لخد ناف ۰ لطاب اهحاكنف « لطاب اهحاکنف ۰ لطاب اهحاکنف اهّيلو نذإ ریغب
 هاور] «هل لو ال نم لو ناطلسلاف اورجتشا نإف . اهجرف نم لحتسا اهب امہ رهملا اهلف

 . [هنسحو (۱۱۰۲) يذمرتلاو ۰ ۸۳) دواد وبآ

 (۱۸۸۲) هجام نبا هاور] «اهسفن ةأرملا جوزت الو .ًأرلا ٌةأرملا جوزت ال» : يب هلوقو
 . [تاقث هلاجر : مارملا غولب يف رجح نبا ظفاحلا لاقو (۲۲۷ /۳) ينطقرادلاو

 . عوبطلا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام ()
 ةنسلا حرش يف يوغبلا هاور] «لدع يدهاشو وب الإ حاکن ال» : و هلوقل (۳)

 .[نسح وهو )۲٢٦٢٢(
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 : لوألا (طئارش ةتس ىلإ نادهاشلاو لولا رقتفيو)

 . دعب فنصلا هينثتسي ايف الإ ًارفاک ةأرملا لو نوکی الف ( مالسالا)

 : يناثلاو

 : ثلاثلاو . ًاريغص ةأرملا لو نوکی الف (غولبلاو)

 . عطقنا وأ هنونج قبطأ ءاوس ًانونجم ةأرملا لو نوکی الف ('''لقعلاو)

 : عبارلاو [  یرخآ بهذتو ةرم هيتأت نمک]

 الباق نوکی نأ زوجیو حاکنلا باجيإ يف ًادبع لولا نوکی الف (ةيرحلاو)

 : سماخلاو . حاکنلا يف

 : سداسلاو . نییلو یئنحلاو ةأرملا نوکت الف * (ةروک ذلاو)

 ۰۱۶۱ : ءاسنلا] 4 ايس مولا َلَع يركه عج نآو 2۶ : ىلاعت هلوقل (۱)
 ناکلمی ال الو  یبصلا كلذکو « ةداهشلا لهآ نم سيل هنأل نونجل ةيالو ال (۲)

 دمحأ مامالا لاق « ىلوأ باب نم امهربغ جیوزت ناکلمی الف ء ایهسفنآ جیوزت
 نایوض نبال لیبسلا رانم] (رمآ هل سيل « ملتحي یتح مالغلا جوزي ال) : هللا هحر

(۱6۱7/۱)] . 

 . عوبطلا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام (۳)

 ًالهأ ةأرملا تسیلو « اهريغ جوزت الو « هریغب الو نذإب ال اهسفن ةأرملا جوزت الف )٤(
 ةيفنحلا دنع ةداهشلا حصتو . لاومالا يف الإ ةلبانلاو ةيعفاشلا دنع ةداهشلل

 :ىلاعت هلوق) : لاقف « ةلبانحلا نم میقلا نبأ حيج رت وهو < نتآرماو لجرب

 نأ ىلع ةعيرشلا ترقتسا دق نکل « نیفنصلا لوانتی « نم لنَع َىَوَد أوُدِهْفَأَو ظ
 اذه لب « دحاولا لجرلاك ةداهشلا يف ناتأرم اف « لج رلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش
 قئاثولا ةباتك دنع نهروضح نم رسیآ ةعجرلا دنع ءاسنلا روضح ناف « ىلوأ
 -عراشلا زوج اذاف ہ تولا تقو ةيصولا دنع نهروضح كلذکو « نویدلاب



 ام كلذ نم فنصلا ینثتساو ًاقساف لولا نوکی الف  (ةلادعلاو)

 : هلوق هنمضت

 ةمألا حاکن) رقتفي (الو « لولا مالسإ ىلإ ةيّمذلا حاکن رقتفی ال هنأ الإ)

 يف ربتعم لولا يف قبس ام عيمجو « ًاقساف هنوك زوجيف ('''دیسلا ةلادع ىلإ

 . ٌحصألا يف ةيالولا يف حدقي الف يمعلا امأو . حاكنلا يدهاش

 جیوزتلاب ءايلوألا ٌقحأ يأ ۳ (ةالولا ىلوأو)

 دادجألا نم برقألا مدقیو  اذکهو هوبآ مث (بألا وبآ دجلا مث  بآلا)

 . دعبالا ىلع

 يف ًابلاغ بتکت اهنأ عم ء لاجرلا اهبتکت 7 يتلا نویدلا قئاثو يف ءاسنلا داهشتسا-
 ةعجر لاو ةيصولاك اريثك ءاسنلا هدهشت ايف كلذ غوسي نألف « لاجرلا عماج

 بر نع نیعقوم ا مالعاو (۲۰۷ و ۲۰۲/۱) ينانيغرملل ةيادهلا :رظنا] .(ىلوأ

 ٩۳([. و ٩۳۲ /۱) ميقلا نبال نیلاعلا
 ُرتعلا ناك ولو « رسعتم رمآ ةنطابلا ةلادعلا رابتعا نأل  ةرهاظلا ةلادعلا طرتشت (۱)

 طورش نوفرعی ال مہنأل مكاحلا ةرضحب الإ ةماعلا ةحكنأ حصت ۸ ةنطابلا ةلادعلا
 بذهلا حرش عومجملا :رظنا] . ةرهاظلا ةلادعلاب يفتكاف « ةقشم كلذ يفو « ةلادعلا

 ليلدو [(۱5۷/۲) ليبسلا رانم] ةلبان ا هيلإ بهذ ام وهو .22)

 هاور] «لدع يدهاشو لوب الإ حاكن ال» : لٹ هلوق  ةرهاظلا ةلادعلا طارتشا

 (۱۸۸۱) هجام نباو (۱۱۰۱) يذمرتلاو (۲۰۸۵) دواد وبأو (595/5) دمحأ

 . [يذمرتلاو ينيدملا نبا هححصو

 . عفانملا رئاس كلمك « ةيالولاب ال « كلملاب جوزي هنأل (۲)

 ةخسنلاو « عانقإلا نتم نم بيوصتلاو « ةيالولا : طوطخلا نتملاو لصألا يف (۳)
 . ةعوبطملا
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 . رصخآ ناك قیقشلاب ربع ولو (مألاو بألل خألا مث)

 . لفس ناو (مالاو بألل خلا نبا مث « بألل خألا مث)

 . لفس ناو (بألل خألا نبا مث)

 بألل معلا مث « قیقشلا (معلا مث)

 لفس ناو امھنم لک نبا يأ (هنبا مث

 . بألل معلا نبا ىلع قیقشلا معلا نبا مدقیف (بیترتلا اذه ىلع)

 . بسنلا نم (تابصعلا '''تمدع اذإف)

 ركذلا (قتعلا ىلوملاف)

 تناك اذإ ةقتعملا ةالوملا امأ . ثرإلا بيترت ىلع روكذلا (هتابصع مث)

 اذإف . بسنلا ءايلوأ يف قباسلا بيترتلاب ةقتعملا جوزي نم اهقيتع جوزيف ةّيح

 دنع" (مكاحلا مث) . "۳ ةقتعلا ىلع ءالولا هل نم اهتقيتع جوز ةقتعملا تتام

 رسکب ةبطخلا نایب يف فنصلا عرش مث . ءالولاو « بسنلا نم ءايلوألا دقف

 ةخسنلاو « عانقإلا نتم نم بيوصتلاو « مدع : طوطخملا نتلاو لصألا یف )١(
 . ةعوبطملا

 . هنبا نبا مث هنبا مث : عوبطملا حرشلا يف (۲)
 (۲۰۸۳) دواد وبا هاور] «هل و ال نم ّلو ناطلسلاف اورجتشا نإف» : ال هلوقل (۳)

 . [هنسحو (۱۱۰۲) يذمرتلاو
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 حاکنلا دیرل (زوجي الو)

 ء يعجر وأ نئاب قالط وأ ةافو نع "" (ةّدتعم ةبطخب حّرصي نآ)
 . كحاکن دیرآ ةّدتعملل هلوقک حاکنلا يف ةبغرلاب عطقي ام حیرصتلاو

 يعجر قالط نع ةدتعلا نكت مل نإ (زوجیو)

 ةبطخل اب "۳ (اھ ضرعي نآ)

 يف ةبغرلاب عطقی ال ام ضیرعتلاو (" اهتّع ءاضقنا دعب اهحکنی و)
 ةيلاخلا ةأرملا امأ . كيف بغار بر : ةأرملل بطاخ ا لوقک اهلمتج لب « حاکنلا

 . ًاحيرصتو ًاضيرعت اهتبطخ زوجتف ةقباس ةبطخ نعو حاکنلا عناوم نع

 اهتراكب تلاز نم بّیلاف (" راکبآو « تابّيث : نيبرض ىلع ءاسنلاو)

 ید ديرأ لوقي نأ لثم « حاکنلا يف ةبغرلاب عطقی ام : حیرصتلا (۱)

 لع كنإ : لوقی نأ لثم . اهمدعو « حاکنلا يف ةبغرلا لمتحي ام : ضيرعتلا (5)
 . كلذ هباش امو « ًاريخ كيلإ قئاس هللا نإو « ةميركل

 : تادتعملا عاونأ )۳(

 . اهتبطخب حيرصتلا الو ضيرعتلا زوجي ال هذهف : يعجر قالط نم ةدتعم - ١

 . ةجوزلا ىنعم یف وأ « ةجوز اهنأل
 عاطقنال « حيرصتلا نود اه ضّرعي نأ زوجيف : ةافو وأ نئاب قالط نم ةدتعم - ۲

 . ام جوزلا ةقالع

 ميف ةبطخلا مکح ًاضیرعتو ًاحيرصت ةروكذملا روصلا يف ةأرملا باوج مكحو

 . [(۲۹/۲) عانقإلا :رظنا] . مدقت
 ةخسنلاو « عانقإلا نتم نم بيوصتلاو « بّيثو ركب : طوطخملا نتلاو لصألا يف )٤(

 . ةعوبطملا
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 . اهسکع رکبلاو مارح وأ لالح ءطوب

 هتیلهآ مدع وأ ًالصأ بألا مدع دنع (دجلاو بألل زوجي رکیلاف)

 ركبلا يأ (اهرابجإ)

 ةءوطوم ريغ ةجوزلا نوكب رابجإلا طورش تدجو نإ (''”حاكنلا ىلع)

 نود  ةريغصلا ركبلا جيوزت كلمي بألا نأ ىلع ملعلا لهآ نيب فالخ ال (۱)
 يهو - اھ دقع يأ _ ایمن ةشئاع جوز كعنهخ ركب ابآ نأب اولدتساو « غولبلا

 ظفحن نم لک عمجأ) : رذنملا نبا لاق . نسلا هذه يف ربتعي اف نذإ الو ء« تس تنب

 .(ؤفك نم اهجّوز اذإ زئاج ةريغصلا هتنبا بألا حاكن نأ ملعلا لهأ نم هنع

 اهربجي « حاكنلا ىلع ربجت اهنأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذف « غلابلا ركبلا يف اوفلتخاو
 اولدتساو « بألا ريغ اهربجي ال : لاق هنإف كلام مامالا دنع الإ . دجلاو بألا

 اهنذإو اهسفن يف نذأتست ركبلاو ء اهّيلو نم اهسفنب حا بّيثلا» :ِهَك هلوقب
 اهسفنب قحأ بيلا لَك يبنلا لعج الف : اولاق )١57١([ ملسم هاور] .«اهتایص

 .ركبلاب ٌقحأ لولا نأ ىلع لد ءاهّيلو نم
 . اهسفن يف رمأتست ةميتيلا » : ی هلوف ليلدب . دحلاو بألا انه يلولاب دارملاو : اولاق

 .[(۳۰۹۳) دواد وبأ هاور] .« اهيلع زاوج الف تبأ ناو ء اہنذإ وهف تتمص ناف

 دب الو ء اهرابجإ دحأل زوجي ال هنأ ىلإ يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ مامإلا بهذو
 هاور] « اهتوكس اهنذإو رمأتست ركبلاو » : 4 هلوقب اولدتساو « اهنذإو اهاضر نم
 نوكيف « نذإلا وهو اهنم رمألا بلط : اهرايئتسا ىنعمو . )١55١([ ملسم

 الف ةبطاخم ةّرح اہنألو . اهاضرب الإ جّوزت نأ حصي الو ًايرورض ًارمأ اهناذئتسا

 حاصفإلاو ٦( و 5 /؟) دهتجملا ةيادب : رظنا] . رابجإلا ةيالو اهيلع ريغلل نوكي
 رصتخمو ١159( و ۱۱۸/۱۵) تذهلا حرش عومجلاو (۲۰/۸) ةربه نبال

 لیحز .د « هتلدأو یمالسالا هقفلاو (۲۵۵/۲) يواحطلل ءالعلا فالتحا

 ۱ ۱ ۲١۱۳([. /۲) ينانيغرملل ةيادهاو (۲۰۹/۷)
 : غلابلا رکبلا يف حیجرتلا

 -يفف « اهنذإو اهاضر نم ذب ال لب « حاکنلا ىلع ربجت ال غلابلا رکبلا نأ حجارلاو
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 ۲۲. دلبلا دقنب اهلثم رهمب ؤفكب جوزت نأو « لبقب

 اهّيلول (زوجي ال بّيثلاو)

 . اتوکس ال ًاقطن ('''اہنذإو اهغولب دعب الإ اهجيوزت)

 اي : اولاق .« نذأتست ىتح ركبلا حکنت ال » : لاق و هللا لوسر نأ نيحيحصلا-

 ملسمو (0175) يراخبلا هاور] « تکست نأ » : لاق ؟ ابنذ| فيكو هللا لوسر
 هاور] .« اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف نذأتست ركبلا » : ملسم حيحص يفو )۱٤۱۹([

 )١57١([. ملسم

 يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف ةي يبنلا تتآ ًاركب ةيراج نأ » دیو سابع نبأ نعو

 حيجرت وهو . [حيحص وهو (۰ )۹٦ دوادوبأ هاور] .« يو يبنلا اهرتخف ةمراک

 .[(۸۰ و ۷۹ )٥/ داعملا داز] ہللا همحر ةيزوجلا ميق نبا مامإلا

 : جيوزتلا ىلع هتيلوم لولا رابجإ طورش (۱)
 . ةوادع اهنیب نوکی ال نآ -۱

 . ؤفک نم اهجوزی نأ -
 . لشلا رهمب اهجوزی نآ ۳

 . رهلا ىلع ارداق جوزلا نوکی نأ - ٤

 اک « اهرابجإ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذف « ةريغصلا بّيثلا يف ء ءالعلا فلتخا (۲)
 « ريجت ال ابنآ ىلإ هللا همحر يعفاشلا مامإلا بهذو . اركب تناك ول اهجوزي

 يف دمحأ مامإللو . اهجاوز يف اهّيلول نذأتو غولبلا دعب الإ جوزت ال اأ : اهمكحو

 يواحطلل ءاملعلا فالتخا رصتخ : رظنا] . نيلوقلاك ناتياور ةريغصلا بّیثلا
 .[(۲۳ و ۲۲ /۸) ةريبه نبال حاصفإلاو (0 /۲) دهتجلا ةيادبو (؟01/؟)

 : ةريغصلا بّيثلا يف حيجرتلا

 ٌقحأ بْیٹلا » : 56 هلوقل « ةريبك ما ةريغص تناك ءاوس ربجت ال بلا نأ حجارلاو

 بلا جارخإف « ةريبك مأ تناك ةريغص « بیت لک يف ماع اذهو « اهّيلو نم اهسفنب

 فرعت ةبرجم تراض بٔیثلا نآلو . ليلد ىلإ جاتحي ماعلا ضنلا اذه نم ةريغصلا

 . اهنذإب الإ جوزت الف « راتخت
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 خسنلا ضعب يفو رشع عبرآ (ضصنلاب) نهحاکن مرحلا يأ (تامرحلاو)

 امآ (تلفس ناو تنبلاو : تّلَع ناو مألا يهو : ""بسنلاب عبس « رشع ةعبرآ)

 <" ةهارکلا عم نکل حصألا ىلع هل لحتف صخشلا انز ءام نم ةقولخلا

 "۲۳۰ انز نم اهدلو اه لج الف ةأرملا امأو . ال مأ ةعواطم اهب ينزلا تناك ءاوسو

 . مال وأ بال وأ تناك ةقيقش (تخالاو)

 . بألا ةلاخك طس وتب وأ ةقيقح (ةلاخلاو)

 . بألا ةّمعك طسوتب وأ ةقیقح (ةّمعلاو)

 . ىثنأ وأ ركذ نم هدالوأ تانبو (خألا تنبو)

 فنصلا فطعو . ىثنأ وأ ركذ نم اهدالوأ تانبو 7” (تخألا تنبو)

 . ةديعب وأ ةبيرق ةدالو يف نیصخش نیب كارتشالا : بسنلا (۱)
 هتنبا لجرلا جاوز ةهارك ىلع يعفاشلا صن نأ نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا ركذ (۲)

 يذلا اهانعم ىلع ةهاركلا ظفل نولمعتسي اوناك مهنأل « ميرحتلا هدارم « انزلا نم
 دنع تیس ناک كلذ لک 7 لاعت هلوقک ء كي هلوسرو هللا مالک يف هيف تلمعتسا
 . ًامرحم يأ ه اهو اھو کم کیر

 هتدلو اذاف « ةدالولا عب مال ةیصنلاب بسنلا نال ء همأل بسی نر دلو ال )

 . اهيلإ بست
 )٤( بسنلا نم تامرحلا طباض :

 =« هيلع مارح بسنلا نم لجرلا براقآ عیمج) : هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق
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 انه هلوق عبس ًاقباس هلوق ىلع

 ناتنثا صنلاب تامرحملا يأ (ناتنثاو)

 رصتقا امنإو ''' (عاضرلا نم تخألاو ء ةعضرملا مألا) : امهو (عاضرلاب)

 بسنلاب ةمرحملا عبسلاف الإو « ةيالا يف اهیلع ّصنلل « نيتنثالا ىلع فنصملا

 : ٌصنلاب تامرحلاو . نتملا مالك يف هب حيرصتلا يتأيس اك ًاضيأ عاضرلاب مرحت

 : نهو (ةرهاصملاب عبرآو)

 لخد ءاوس عاضر وأ بسن نم ءاوس اهمآ تلع ناو (ةجوزلا مأ)

 . ال مآ ةجوزلاب

 ةجوزلا تنب يأ (ةبیبرلاو)

 الع ناو (بألا ةجوزو + مالاي لخد اذإ)

 لاق . ٦٦([ /۳۲) ىواتفلا] . ياو عو اوسو م هماعأ تان الإ“

 لی تکلَم امو کرشزوجل زوج تا لا فجوزآ کل اتللحأ ال یا اه أتي ال : لاعت
 مرام قلا كيلدخ تاتو رک ام ناو کت تاتو ل 7 2 تایر لكم کلا ءافآ اعم

 رکذلاب نهصیصختو) : ةيميت نبا مالسالا خيش لاق .[۵۰ :بازحالا] 4 َكلَحَم
 . ۲614 /۳۲) یواتفلا] (نهاوس ميرحت ىلع لدی

 مڪو # : لاعت هلوق يف صنلاب نهميرحت تبث عاضرلاب تخألاو مالا )١)
 تامرحلا يقابو . ٤٤[ : ءاسنلا] ٭ ِةَعضَرلَا کرم مکُثَوَخَآَو ْكَدَعَصَرَ جل

 هاور] « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ةي هلوق يف نلخدي عاضرلاب
 . )/١551([ ملسمو )۲٦٢٢( يراخبلا

 الإ مرحت ال اهنإف « تنبلا فالخب « دقعلا درجمب ةجوزلا مأ تمّرخ 4 : ليق ناف (۲)
 =؟ اهمأ ىلع لوخدلاب
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 (""ديبأتلا ىلع اهتمرح ةقباسلا تامرحلاو . لفس ناو (نبالا ةجوزو)

 لب دیبأتلا ىلع ال دييقتلا ىلع اهتمرح (ةدحاوو)

 طقف (عمجلا ةهج نم)

 وأ مأ وأ بأ نم اهتخآ نيبو اهنيب عمجي الف ("ةجوزلا تخأ يهو)

 . عمجلاب اهتخأ تيضر ولو . عاضر وأ بسنب |مهنم

 ًاضيأ (عمجي الو)

 نم نیب صخشلا عمج ناف (''اھتلاخو ةأرملا نيب الو ء اھتّمعو ةأرملا نيب)

 رمأ بترت اهنأل دقعلا بقع ةجوزلا مأ ةلماعمب ةداعلا يف ىلتبي جوزلا نأ : باوجلاف-
 . تنبلا فالخب « كلذل اهب ةولخلا نم نكمتيل دقعلا درجمب تمرحف « اهتنب

 : ةدكاف

 مآ الو « تنبلا جوز تنب الو « مالا جوز مآ الو « مالا جوز تنب لجرلا ىلع مرحي الو
 «نبالا ةجوز تنب الو « نبالا ةجوز مأ الو ء بألا ةجوز ةنبا الو ء بألا ةجوز
 . [(57/5١١؟) رايخألا ةيافك : رظنا] . تارلا ةجوز الو ء بيبرلا ةجوز الو

 : رهصلاب تامرحملا طباض ()

 : نهو « ةعبرأ الإ لالح رهصلا ءاسن لك) : هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق
 . ءابآلا لئالح ١
 . ءانيالاو ١

 . ءاسنلا تاهمأو -۳

 . نہنانبو - ٤

 یواتفلا] (اهمأب لخدی ىتح مرح ال اهناف « ةبيبرلا الإ دقعلاب نمرحب فانصالا ءالؤهو
)/1([. 

 .[۲۳ : ءاسنلا] 4 فکس َدَقاَم اإ نیکفال کر أوُعَمجَت نآو 2 : ىلاعت هلوقل (۲)
 -«اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهتمعو ةأرملا نیب عمجت ال» : شيخ ةريره يبأ ثيدحل (۳)
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 اهحکن لب ایهنیب عمجي مل وأ . مهحاكن لطب هيف اهحکن دقعب ایهنیب عمجلا مرح

 ناو « ایهحاکن لطب تلهج ناف « ةقباسلا تملع نإ لطابلا وه يناثلاف ًابترم

 |مھعمج مرح جاکنب ایهعمج مرح نمو « ایهنم عنم تيسن مث ةقباسلا تملع

 ىرخألاو ةجوز امهادحإ تناك ول اذكو ء نيميلا كلمب ءطولا يف ًاضيأ

 ىلوألا مرحي ىتح ىرخألا تمرح نيتكولمملا نم ةدحاو ءطو نإف فک ولم

 هلوقب لك طباضل فنصلا راشأو . اهجیوزت وأ اهعیبک « قرطلا نم قیرطب

 بسنلاب مرحي يذلا نأ قبسو (''بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو)
 5 ۱ ,a و (۴)۳ ۶ ۱۱ عاب ۱

 ةتبثملا حاکنلا بويع يف عرش مث . اضیا عبسلا كلت عاضرلاب مرحیف « عبس

 )١504([. ملسمو (۵۱۰ ۹) يراخبلا هاور]-

 . يلك : عوبطلا حرشلا يف )١(

 (۲۹۵) يراخبلا هاور] «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : او هلوقل ()
 )١5517([. ملسمو

 يه مرحتف < بسنلا نم مألا ةلزنم لنت ةعضرلا نأ : عاضرلاب میرحتلا طباض ()

 ۲6۳۹/۲) دشر نبال دهتجملا ةيادب بلا ةهج نم نبالا ىلع مرحي نم لكو

 امأو ٠ ةعاضرلاب عيضرلل براقأ مهن ال عضرملا براقأ ةهج نم مرحت ةعاضرلاو

 ىلع اهتنبو ةعضرم مرمت الف كلذلو ء عضرلا نيبو مهنيب ةبارق الف عیضرلا براقأ

 رانمو )۳۱۸/٦( يناكوشلل راطوألا لين : رظنا] . عاضرلا نم هيبأ وأ هيخأ

 .[(۱۳۹/۷) ليحز .د «هتلدآو ىمالسإلا هقفلاو (۱۲۲ /۲) نايوض نبال ليبسلا

 ۱ ۱ : مّرحت يتلا تاعضرلا ددع يف ملعلا لهأ فالتخا
 . مرحي هريثكو عاضرلا لیلق نأ ىلإ كلامو ةفينح وبآ مامالا بهذ - ۱
 = . تاعضر ثالث مرحي ام لقأ نأ ىلإ « رذنلا نباو يرهاظلا دواد بهذو - ۲
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 : لاقف هيف رایخلل

 ةجوزلا يأ (ةأرملا درتو)

 سمح نم لقأب نوکی ال میرحتلا نأ ىلإ مزح نباو دمحأو يعفاشلا بهذو - ۳ =
 . تاعضر

 ةيادخاو (۲۳) ةمئالا فالتخا يف ةمالا ةمحرو (۳۰/۲) دهتجلا ةيادب : رظنا]

 لیبسلا راتمو (8۳۷/۳) يناعنصلل مالسلا لبسو (۲۳/۲) ينانيغرملل
 . [(۳ ۰۷ /۲) ينيبرشلل عانقإلاو (۲۹۳ /۲)

 :ةلدألا

 [۲۳ :ءاسنلا] 46 ٍةَحصَرلأ 92 :هلوق قالطإب كلامو ةفينح وبأ نامامالا لدتسا

 ريغ نم [هجيرخم قبس] ©« بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : 285 هلوقو
 . ددع طارتشا

 )١55٠0([ ملسم هاور] « ناتصملا الو ةّصملا مرحت ال » : لپ هلوق موهفمب دواد لدتساو
 . مرحت ثالثلا نأ ثيدحلا موهفمف

 رشع نآرقلا نم لزنأ ايف ناك » : تلاق اغ ةشئاع ثيدحب دمحأو یعفاشلا لدتساو

 ّنهو 44 يبنلا يفوتف « تامولعم سمخب نخسن مث ء نمرحي تامولعم تاعضر
 . [(۱۵۲) ملسم هاور] . « نآرقلا نم أرقي امیف

 حیج تل
 وهو هب الدتسا ام حیرصل « هللا اهجر دمحأو يعفاشلا نامامالا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 لالدتسا نع باجيو . هتايح يف ئ هنع لقن ام رخآ نمو مكحم حیحص

 ىلع قلطلا لمح بوجو نم لوصألا ین ررقت دقو « قلطم هنأ : كلامو ةفينح يأ

 نم مرحي » : ل هلوقو چپ َةَعدَصَرلأا کرم مگشوفآو # :لاعت هلوقف « دیقلا

 لوقل < سمخب دیقلا ىلع لمح < قلطم ©« بسنلا نم مرحي ام عاضرلا
 . « تامولعم سمخب نخسن مث ) : اف ةشئاع

 ءًاقوطنم فلاخي مل ام هب لمعي موهفملاو « موهفلاب لمع هنأب دواد لالدتسا نع باجيو

 اغ ةشئاع ثيدح نم قوطنملا انه فلاخ دقو



 الف ءاعغالا جرخف « ال وأ جالعلا لبق عطقنا وأ قبطأ ءاوس (نونجلاب)

 دوجوب : يناثلاو . يلوتملل ًافالخ ماد ولو حاكتلا خسف يف رايخلا هب تبثی

 عطقنی مث دوسي مث وضعلا اهنم ٌرمحي ةّلع وهو ةمجعم لاذب (ماذجلاو)

 . رثانتی مث
 دلجلا مد هعم بهذي دلجلا ين ضايب وهو (صربلاو) دوجوب ثلاثلاو

 الف همد باھذإ ريغ ء نم دلجلا رّيغي ام وهو قهبلا جرخف « محللا نم هتحت امو

 . رايخلا هب تشي

 . محلب عاجلا لحم دادسنا وهو (قترلاو) دوجوب عبارلاو

 هذه ادع امو « مظعب عاجلا لحم دادسنا وهو (نرقلاو) دوجوب سماخ او

 . رايخلا هب تبثي ال ِناَتّصلاو رَحَّبلاك بويعلا

 جوزلا يأ (لجرلا ڈریو)

 . اهانعم قبسو (صربلاو « ماذجلاو « نونجلاب : بويع ةسمخب)

 دوجوبو

 اف « ةفشحلا نود هنم يقابلاو هضعب وأ هّلك ركذلا عطق وهو (ٌبَجلاو)

 . رايخ الف رثكأف اهردق يقب

 لبقلا يف ءطولا نع جوزلا زجع نيعلا مضب وهو ('''ةّنعلاو) دوجوبو

 ع. نونحلا : يهو ناجوزلا اهيف كرتشي ةثالث : ةعبس فنصملا اهّدع يتلا بويعلا (۱)
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 ةروکذلا بویعلا يف طرتشيو . هتلآ وأ هبلق يف فعضب ةتشانلا ةوقلا طوقسل

 هیضتقی اک اهیف خسفلاب یضارتلاب ناجوزلا درفنی الو ء یضاقلا ىلإ اهیف عفرلا

 نانثاو . ةنعلاو « ٌبجلا : امهو « جوزلاب ناصتخب نانئاو . صربلاو « ماذجلاو-

 . نرقلاو قترلا : او « ةأرملاب ناصتخي
 َهّنْعلاو « ٌبجلاك « حاكنلا نم دوصقم وهو « عاتمتسالا عنمي ام اهنم بویعلا هذهو

 .صربلاو « ماذج او « نونج اک « عاتمتسالا لاك عنمی ام اهنمو . نرقلاو « قترلاو

 ماود ىلإ ىّدأل  كلذب خسفلا يف رايخلا تبثن ملول انأل ٠ كلذ ببسب رايخلا تبثیف
 . مالسالا يف رارض الو ررض الو « ررضلا

 ۱ : حاکنلا اهیف خسفُي يتلا بويعلا يف ءاهقفلا فالتخا
 . ةتبلا بیعب خسفي ال حاکنلا نأ ىلإ ةيرهاظلا بهذ ١

 . ةثعلاو بج اب الا رایخ ال : ةفينح وبآ لاقو - ۲

 جوزلاب ناك اذإو  جوزلل رایخ الف بیع ةجوزلاب ناك اذإو) : يدتبلا ةيادب يف لاق
 ‹ هللا اهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اه رايخ الف ء ماذج وأ صّرب وأ نونج

 .( رايخلا اهل : هللا همحر دمحم لاقو

 نّرقلاو ماذگاو صربلاو نونجلاب خسفي هنأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذو ۳
 .ةثعلاو ٌبجلاو

 قارخنابو « ةمدقتملا ةعبسلا بويعلاب خسفي حاكنلا نأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو - ٤
 ( روسابلاو « ةلاّيسلا حورقلاو ؛ مفلاو جرفلا رخبو ء ةأرملاب نيليبسلا نيب ام

 . عاتمتسالا عنمت اهنأل . ةضاحتسالاو « لوبلا قالطتساو « روصانلاو

 « اهيف خسف الف ؛ شرطو ۰ سرخو « یمعو « لجرو دي عطقو « جرعلاو ء روعلا امأو
 . هیذعت یشخب الو « عاتمتسالا عنمت ال اهنأل

 : حيجرتلا

 ‹ هنم رخآلا جوزلا رفني بيع لكب حاكنلا خسف هللا همحر ميقلا نبا مامإلا حجر دقو
 ىلإ فرصني انا قالطالاو : لاق . ةّدوملاو ةمحرلا نم حاكنلا دوصقم هب لصحي الو
 ةمألا ةمحرو (۵۱ /۲) دهتجملا ةيادب : رظنا] . افرع طورشلاک وهف « ةمالسلا
 ١٤١([. /۵) داعلا دازو (۳۰۷ /۲) ةيادهلاو (۲۱۰)
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 . هفالخ صنلا مالک رهاظ نکلو « ہریغو يدروالا مالك
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 ی

 یف یی شاپ یج

 یے ی وزا ےس ےہ
  ۴ AT. COTبج جہ جل ۲۳

 ۱۲ قادصلا ماكحأ يف لصف

 ء داصلا حتفب قدصلا نم قتشم : اهرسك نم حصفأ داصلا حتفب وهو

 . بلصلا ديدشل مسا

 . توم وأ ةهبشب ءطو وأ حاكنب لجرلا ىلع بجاو لامل مسا : ًاعرشو

 دقع (يف رهلا ةيمست بحتسیو)

 «ناک ءىش يأ ةيمست يفكيو « هتمأ ديسلا دبع حاكن يف ولو "۳ (حاکنلا)

 مهرد ةئاسمخ ىلع ةدايزلا مدعو « مهارد ةرشع نع صقنلا مدع نسي نكلو

 لاقو [4 : ءاسنلا] ¥ هلع َنيَقّدَص سل اوناَءَو 98 : ىلاعت هلوقل  بجاو قادصلا (۱)
 الگ ناكو .[؟ 5 :ءاسنلا] 4ک کریو رع بیو مكون أوم نأ 98 : ىلاعت

 ولو سمتلا» : لَك لاقو ء رهم نم جیوزتلا يلخي نكي لو ءرهمب جورتیو جوزي
 : هئایسآ نمو . [(۱۲) ملسمو (۵۱۳) يراخبلا ہاور] «دیدح نم امتاخ

 . قئالع دقع مث رجأو ءابح ةضيرفو ةلحن رهمو قادص
 . ةجوزلا يف جوزلا ةبغر قدصب هراعشإل « قدصلا نم : ًاقادص يّمسو

 لبق رهلا نم ءيٹ میدقت بحتسیو . عیبلا دقع يف ضوعلاک هنألو ء عازنلل ًاعطق (۲)

 . «(ًائيش اهطعآ» : ات ةمطاف جوزت ام فشخ يلعل هيي يبنلا لوقل « لوخدلا

 (۲۱۲۵) دواد وبآ هاور] .«؟ةيمطحلا كعرد نيأ» : لاق ۰ ءيش يدنع ام :لاق

 ثيدحلا اذه يف رمألاو . )١856([ دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هباحصأ نم الجر جز ی لوسرلا نأ : اهنم اهنم ۰ نئارقب بابحتسالا ىلإ فورصم

 هححصو (۲۱۱۷) دواد وبأ هاور] . ًانیش اهطعي مو ء ًاقادص اه ضرفي لو ٍةأرماب

 )۱۹۲٤١([. ءاورالا يف ينابلألا
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 ( ةصلاخ

 . كلذك وهو رهلا نع حاکنلا ءالخإ زاوجب « بحتسی : هلوق رعشأو

 رهم حاکنلا دقع يف (ٌمسی مل نإف)

 ةغلابلا ةجوزلا نم ًرات ردصیو « ضیوفتلا ینعم اذهو ('''دقعلا ٌمص)

 لولا اهجوزیف ء''یل رھم ال نأ ىلع وأ رهم الب ينجوز :اهّيلول اهوقك ةديشرلا
 ‹ يتمأ كتجوز : صخشل ةمألا ديس لاق ول اذكو « هنع تكسي وأ رهملا يفنيو

 . ضيوفتلا حص اذإو ؛ تكس وأ رهلا ىفنو

 هيف (رهملا بجوو)

 وهو (ءایشآ ةثالثب)

 وا م . س م(4) هم ے ع ےگ
 هضرف امہ ةجوزلا ىضرتو (""هسفن ىلع جوزلا هضرفي نأ)

 نع ثيدح هيف حصي الو « ةيفنحلا مهو مهارد ةرشع رهلا لقأ بجوأ نمل ةاعارم )١(
 . [هجيرخت قبس] «ديدح نم امتاخ ولو سمتلا» : يب يبنلا لاق دقو . 35 يبنلا

 [۲۰ :ءاسنلا] 46 اًراطنَق َنُهدَدَحِإ ْمُشَيَتاَءَو 36 : هرثكأ ديدحت مدع يف ىلاعت هللا لاقو

 . ريثك ءيش راطنقلاو

 ٌةَصيِر نه اوُسرفت وأ نهوسص مل ام لا عقلط نإ کی حاج ال 2« : ىلاعت هلوقل (۲)

 :ةرقبلا] هک نیلا اًح ورا اهم رد رقما قو رد جیبول لع ومو
۳ ]. 

 مو هنع اوتکس اذإ دارلا نکل ۰- هطاقسا يأ - رهلا كرت ىلع قافتالا زوجي ال (9)
 . لثملا رهم اه بجي اهدنعو « هطاقسإ ىلع ؤطاوتلا مدع عم « دقعلا يف هورکذی

 نأ : ةرقفلا هذه يف اهنم رکذو « ةثالث نم دحاوب بجیف « دقعلا يف رهلا مسی مل نإ )٤(

 -نم ةريصب ىلع نوکتل اه ضرفیل اهسفن سبح اهو  هسفن ىلع جوزلا هضرفي
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 . لثملا رهم هيلع ضورفلا نوکیو جوزلا ىلع ('''مکاح ا هضرفي وآ)

 الف يضاقلا هضرفی اب نیجوزلا یضر امآ « هردقب يضاقلا ملع طرتشیو

 . طرتشي

 جوزلا (لخدب وآ)

 مکاح ا وأ جوزلا نم ضرف لبق ةضوفلا ةجوزلا يأ (ابب)
 رهلا اذه ریتعیو لوخدلا سفنب رهظألا يف (لثلا رهم) امل (بجیف)

 بجو « ءطوو ضرف لبق نیجوزلا دحآ تام ناو . ٌحصألا يف دقعلا لاحب

 ۲۲. اهلثم يف هب بغرُی ٌردق لثم ا رهمب دارلاو « رهظألا يف لثم رهم

 ةلقلا يف نيعم ّدح (قادصلا لقأل سیلو)

 لجؤملا امأ  ضورفلا ميلستل ضرفلا دعب اهسفن سبح اهل اك ء اهسفن ميلست-

 رهم امل ضرفيو « مازلإلا هبصنم نأل مكاحلا هضرف « ضورفملا ردق يف اعزانت نإف (۱)
 نمم اهتراج وأ اهمع ةنبا رهمب لثملا رهم فرعيو . لثملا رهمب هملع طرشب « لثلا

 . اهتقبطو اهلامجو اهنس يف يه

 لاقف « تام ىتح اهب لخدي ملو « اقادص اه ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نع لس هنأ
 اهو ء ةدعلا اهيلعو ء ططش الو سکو ال « اهئاسن قادص لثم امل :هنعشوخ دوعسم نبا

 تنب عوزب يف ی هللا لوسر ىضق » :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف . ثاريملا
 يذمرتلا هاور] ( كمي دوعسم نبا اهب حرفف « تيضق يذلا لثم ء انم ًةأرما قشاو

 ننس حیحص 5 ينابلألا هححصو . حیحص نسح : يذمرتلا لاقو (۱۱۶۵)

 . [يذمرتلا
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 ءيش لک نأ كلذ يف طباضلا لب « ةرثكلا يف نيعم ('''دح هرثكأل الو)

 مدع بحتسلا نأ قبسو « ًاقادص هلعج حص ةعفنم وأ نيع نم ًانمث هلعج حص

 . مهرد ةئاسمخ ىلع ةدايزلا مدعو « مهارد ةرشع نع صقنلا

 نآرقلا اهميلعتك ('''ةمولعم ةعفنم ىلع اهجوزتي نأ زوجيو)

 ةرم ولو لوخدلا دعب امأ ("" رهلا فصن لوخدلا لبق قالطلاب طقسيو)
 لاح هتجوز جوزلا ءطوك ًامارح لوخدلا ناك ولو رهملا لك بجيف ةدحاو

 ةولخب ال « نيجوزلا دحأ تومب قبس اك رهملا لك بجيو . اهضيح وأ اهمارحإ

 اهرهم طقسي ال اهب هلوخد لبق اهسفن ةّرحلا تلتق اذإو ء ديدجلا يف اهب جوزلا
 طقسي هناف ام لوخدلا لبق اهديس اهلتق وأ اهسفن ةمألا تلتق ول ام فالخب

 . اهرهم

 ء- فيعض هيف ثيدحلاو  نيلعن ىلع زوجيف « ًاقادص هنوك حص هعيب حص ام لک (۱)
 هاور] . بهذ نم ٍةاون نزو ىلع ةأرما ثشيخ فوع نب نمحرلا دبع جوزت دقو
 . مهارد ةسمخ هتميق |مع ةرابع وهو . )/0١51([ هانعمب يراخبلا

 حصت ملف ۰ تطنح يتبحك  ًاقادص نوکی ال ء ةميق هل الو « لّومتی ال يذلا ءیشلا امأو

 . لثم ا رهم ىلإ عجریو ةيمستلا

 جور َلاَدْبَيْسأ متدرآ َنِلَو 3 : لاعت هلوقل « هرثكأل ٌدح الف . قادصلا رثکآ امأو
 ۲۰ :ءاسنلا] * اعيش ام ھنِم اودحاد الف اراطنق َنُهسَدَحِإ مُمْيِتاءَو چور تراكحَت

 اب اهکتکلم دقف بهذا» : اهسفن ةبهاولا ةأرملا هجوز يذلا لجرلل 96 هلوقل (۲)

 ١١ ۱٤٤(1. ملسمو (۰ ۳۰) یراخبلا هاور] «نآرقلا نم كعم

 فقه زن فن دقو مت نآ وَ او: لاعت هلوقل ١
 .[۲۳۷ : ةرقبلا] * جاكي ةدقَع هود ىلا اَوُمْميوأ روعي نأ لإ |ممضَو

۳ 
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 ةمیلولا يف لصف

 . سرعلل ذختي ماعط اهب دارلاو ''' (ةبحتسم سرعلا ىلع ةميلولاو)
 رثكملل اهّلقأو « رورس ةثداحل ةوعد لك ىلع ةميلولا قدصت :يعفاشلا لاقو

 . تالوطملا يف ةروكذم ةريثك اهعاونأو رسيت ام لقمللو ةاش

 سرعلا ةميلو يأ (اهيلإ ةباجإلاو)

 يف لمعتستو « ناعمتجي نيجوزلا نأل « عمجلا وهو « ملولا نم ةذوخأم ةميلولا (۱)

 . دييقتلا عم اهريغ يفو ء دییقت الب سارعألا ةميلو
 نب نهرلا دبع ىلع ىأر هيي يبنلا نأ : ففي كلام نب سنأ نع : ةميلولا مكح (۲)

 نم ةاون نزو ىلع ًةأرما تجوزت ينإ : لاق «؟ اذه ام» : لاق « ةرفص رثأ فوع
 ملسمو (۵۱۵۵) يراخبلا هاور] «ةاشب ولو موآ . كل هللا كراب» : لاق .بهذ

 هنكل ء بوجولا ىلع لدي تنه فوع نب نمحرلا دبع ثيدح رهاظف . )٤٤۷([
 : لاق «؟ ةنالف كجوزآ نأ یضرتآ» :لجرلل ةي هلوقب بابحتسالا ىلإ فورصم

 امهدحأ جوزف « معن : تلاق . ۴ االف كجوزأ نأ نيضرتأ» : ةأرملل لاقو ء مس

 يف لب ۰ ةميلو ركذي و . | حیحص وهو )11۷( دواد وبآ هاورآ .

 لدف ء دجی مل ؛دیدح نم ًامتاخ ولو سمتلا» : جرات لا ال اش اولا كيس

 ةميلولا» : ثيدح امأو . اهب هرمأي مو « ةميلولا ماعطل ءيش هدنع نكي مل هنأ ىلع

 )۲۸/٥( دمحأ ہاورآ (ءایرو ةعمس ثلاثلاو . فورعم يناثلاو « قح موي لوآ

 مقرب عماجلا فیعض يف ينابلألا هفعض . فيعض وهو « (717/45) دواد وبأو

(51480)]. 

 ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإ» : ب هللا لوسر لاق : لاق دينهم رمع نبا نع (۳)

 -يراخبلا دنعو )١559([. ملسمو (۵۱۷۳) يراخبلا هجرخأ] «اهتأيلف
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 يه لب نيع ضرف تسیلف مئالولا ةيقب نم سرعلا ةميلو ريغل ةباجالا امآ

 صتخب ال نأ طرشب اهریغل نست وأ سرعلا ةميلول ةباجالا بجت امنإو .ةنش

 « لوألا مویلا يف مهوعدی نآو ءارقفلاو مهوعدی لب ةوعدلاب ءاینغالا يعادلا

 مویلا يف هرکتو . بحتست لب يناثلا مويلا يف ةباجالا بجت مل مايأ ةثالث ملوأ ناف

 يأ ۲۲ (رذع نم الإ) : هلوقو . تالوطملا يف ةروكذم طورشلا ةيقبو . ثلاثلا

 ال وأ وعدملا هب ىذأتي ام ةوعدلا عضوم يف نوكي نأك ةميلولل ةباجإلا نم عنام

 . هتسلاجم هب قيلت

 ‹ ءاينغألا اه ىعدي « ةميلولا ماعط ماعطلا رش» : (۱۶۲۳۲) ملسمو (۵ ۱۱۷/۱۷ -

 . يي هلوسرو هللا یصع دقف ةوعدلا كرت نمو « ءارقفلا كرتيو

 . لصیلف ًائاص ناک ناف ٠ ؛ بجيلف مكدحأ يعذ اذإ» : ًاعوفرم فخ ةريره يأ نعو

 یو ٠ [0۱6۳۱) ملسم هاور] . عديلف :لصیلف ینعمو «معطيلف ًارطفم ناك ناو

 ةوعد يف ناك الگ هنأ : (۱۹۵۲) مقرب ءاورإلا يف ينابلالا اهنسح يقهيبلل ةياور

 : 805 لاقف « مئاص نإ موقلا نم لجر لاق ماعطلا عضو الف « ةعامج هعم ناكو

 تنش نإ ًاموي هناكم مصو رطفأ ؛  مکل فلکتو مكوخأ مکاعد»

 : ةوعدلا ةباجإ طورش (۱)

 . اهتباجإ بجت الف يّمذلا ةميلو نع زارتحا  املسم اهيلإ يعادلا نوکی نأ - ۱
 ةعدبب رهاجلاو « یضفارلا ةوعد نع زارتحا  هرجه زوجي ال ملسلا نوکی نأ -

 . ةيصعم ىلع میقلاو
 ۱ . رکنم نم ولخت نأ

 هنأل رکنآو رضح « راکنالا هنکمآو  ارکنم ةوعدلا يف نأ ملع اذإ : ةلأسم

 .رضحي مل «راكنإلا هنکمی مل اذإو « رکتلا ةلازاو « ملسلا هيخأ ةباج) « نيبجاو نيب عمجي
 رادي ةدئام ىلع ٌندعقی الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نما : دین رمع نبا ثيدحلو

 . )١9459([ مقرب ءاورالا يف ينابلألا هححصو ء۰ /۱) دما ہاور] «رمخاب اهيلع
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 زوشنلاو مسقلا ماكحأ يف لصف

 . ةجوزلا ةهج نم يناثلاو  جوزلا ةهج نم لوألا

 يف ناك اذإو « اهيلع بجاولا قحلا ءادأ نع اهعانتما : اهزوشن ىنعمو

 ول ىتح نهنيب وأ ایهنیب مسقلا هيلع بجي ال رثكأف ناتجوز صخشلا ةمصع

 نكلو مثأي مل اهدنع الو نهدنع تبي ملف . ةدحاولا نع وأ نهنع ضرعأ

 وأ نهدنع تيبي نأب ًاضيأ ةدحاولا الو « تيبملا نم نهلطعي ال نأ بحتسي
 وج

 . ةليل نع لایل عبرأ لک اھیل ال نأ ةدحاولا تاجرد ىندأو « اهدنع

 ةرات ناکلاب ةيوستلا ربتعتو ('''ةبجاو تاجوزلا نیب مسقلا یف ةيوستلاو)

 دحاو نكسم يف رثکاف نيتجوز نیب عمح ا مرحيف ناکلا امآ . ىرخأ نامزلابو

 هقح يف مسقلا دامعف ًالثم ًاسراح نکی مل نمف نامزلا امأو ء '''یضرلاب الإ

 .[۱۲۹ :ءاسنلا] * ٍةَقْلَعَمْلاَك اهوردتف ل ملا لک اول بیک الم الق : لاعت لاق (۱)
 ةقفنلا يف :بجاو مسقلاو . (ةقّلطم الو لعب تاذ ال) : دغ سابع نبا لاق

 الف ء عاجلاو بحلا وهو نطابلا لدعلا امآ ء رهاظلا يف لدعلا وهو « تيبملاو

 : ىلاعت لاق «دبعلا هکلمی الو « ىلاعت هللا نم وهف ء هيلع ةردقلا مدعل هب بلاطب

 نلَو 9 : ىلاعت هلوق ءاملعلا لمح دقو ۳ :لافنألا] © مج جیب فلآ هلا نكح
 نطابلا لدعلا ىلع [۱۲۹ :ءاسنلا] 4 مت س ھی سا ےہ ال رسک نأ اٹیک
 . ين سابع نبا هلاق (عاجلاو بحل ا)

 كرحيو « ةريغلا ىلإ وعدي هنأل « ىضرلا عم هورکم ٍدحاو نکسم يف امهنيب عمجلاو (۲)

 - رم ليلقلاو « لوألا ةحيبص لستخي الو: ةيناثلا ةحیبص لستخي ابر« داقحأل



 ليللاو ء راهنلا هقح يف مسقلا دامعف ًاسراح ناك نمو « هل عبت راهنلاو «ليللا

 . هل عبت

 اليل جوزلا (لخدي الو)

 عنمي مل اهوحنو ةدايعك ةجاحل ناك نإف (ةجاح ريغل اه موسقلا ريغ ىلع)

 ‹ هثكم لثم اهيلع لوخدلا ةبون نم ىضق هثكم لاط نإ ذئنیحو . لوخدلا نم

 . هيضقي الف هنمز رصقي نأ الإ عاجلا سفن ال عام لا نمز ىضق عماج ناف

 '''ناتجوز هتمصع يف نم (دارآ '''اذإو)

 رفاس يأ (جرخو « نهنيب عرقأ رفسلا)

 ةّذم تافلختملل رفاسملا جوزلا یضقی الو "" (ةعرقلا اه جرخت يتلاب)

 ةرثؤم ةماقإ هعم یون نأب ًایقم راصو هدصقم لصو ناف « ًابايإو ًاباهذ هرفس
 نكاس نإ ةماقإلا ةدم ىضق هلوصو لبق وأ هدصقم لوصو دنع وأ هرفس لو

 الف عوجرلا ةدم امأ . ضقي مل الاو « يدرواملا لاق اك رفسلا يف هعم ةبوحصملا

 . هتماقإ دعب اهؤاضق جوزلا ىلع بجي

 . كلذ نم ملسی-

 . ةعوبطلا ةخسنلاو عانقالا نتمو طوطخلا نتلا نم اهانتبثأو « اذإف : لصالا يف )١(
 . تاجوز : عوبطلا حرشلا يف ()

 ‹ هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارآ اذإ هب هللا لوسر ناک» : تلاق اس ةشئاع نع (۳)
 .[(۲۷۷۰) ملسمو (۵۲۹۳) يراخبلا هاور] «هعم اهب جرخ اهمهس جرح نهتیاف
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 جوزلا (حوزت اذإو)

 وهو ةديدجلا ريغ جوزلا دنع ناکو ةمأ تناك ولو ًاتح (اهّضخ ةديدج)
 . اھدنع تيبي

 تایلاوتم (لایل عبسب)

 ةديدحلا كلت (تناک نإ)

 . تايقابلل يضقي الو (ًاركب)

 ° (ًاييث) ةديدجلا كلت (تناك نإ) تايلاوتم لايل (ثالثبو) اهّصخو

 ء كلذ بسحب ىل ًالثم دجسملا يف ةليلو ةديدجلا دنع ةليل همونب يلايللا قّرف ولف

 . تايقابلل هقّرف ام يضقيو « تايلاوتم اهقح ةديدجلا يفوي لب

 يأ ةأرملا زوشن ناب اذإ « نت ا خسن ضعب ينو (ةأرم ا زوشن فاخ اذإو)

 رهظ

 وحلا يف هللا ٍقتا : ال هلوقك امل رجه الو برض الب اهجوز (اهظعو)

 متشلا سيلو « مشقلاو ةقفنلل طقسم زوشنلا نأ يملعاو « كيلع يل بجاولا

 اهعفري الو « حصألا يف جوزلا نم بيدأتلا هب قحتست لب « زوشنلا نم جوزلل

 يضاقلل

 اهدنع ماقآ « بّيثلا ىلع ركبلا لجرلا جوزت اذإ ةنسلا نم» : لاق اخ سنأ نع )١(

 هاور] (مسف مث ایالت اهدنع ماقآ ركبلا ىلع بلا جوزت اذإو 3 مسقو اعبس

 .[(147۱) ملسمو (۵۲۱6) يراخبلا
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 ظعولا دعب (تبآ نإف)

 . هيف اهعجاضی الف اهشارف وهو اهعجضم يف (اهرجه زوشنلا الا)

 رجم لا يف هنإ : ةضورلا يف لاقو . مايأ ةئالث ىلع داز ايف مارح مالکلاب اهنارجهو

 مايأ ةثالث ىلع ةدايزلا مرحت الف الإو يعرش رذع ريغب
 اهنم هرركتب زوشنلا يأ (هيلع تماقأ نإف)

)00 
 فلتلا ىلإ اہرض ىضفأ ناو « اه بيدأت برض (امرضو ء اهرحه)

 . مرغلا بجو

 . (اهتقفنو اهمسق زوشنلاب طقسيو)

 قشور عاملا يف ع نهورجهاو کر هوظوف شرون تا ناو : لاعت لاق )١(
 ںی سر سم لع اوعب الف کنعطا ناف

 هيلع تتوف دقف ًازشان تراص اذاف « عاتمتسالا لباقم يف ةقفنلاو مشقلا نأل (۲)
 بلطب اهلهأ تيب ىلإ ترفاس اذإ كلذكو . اهمسق اذكو اهتقفن طقستف عاتمتسالا

 . عاتمتسالا اهتيوفتل ءاهنم
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 علخلا ماكحأ يف لصف

 )1( ۰ ۲ 7 - ۱ بام 1
 ونو مد یم علخلا مرخف ؛دوصقم شر قر

 ىلع ناك ناف « هميلست ىلع رودقم (''مولعم ضوع ىلع زئاج علخلاو)

 علخلا (و) . لثملا رهمب تناب نيعم ريغ بوث ىلع اهعلاخ نأب لوهجم ضوع

 حيحصلا

 جوزلا يأ (هل ةعجر الو اهسفن ةأرملا هب كلمت)

 ""حاکتب الإ) : هلوقو . ال وأ ًاحيحص ضوعلا ناك ءاوس (اهيلع)

 )١( هعزن : : هسابل علخ : لاقي ۰ بوثلا علخ هلصأو ءردصم : ءاخلا حتفب : ةغل علخلا .

 كلذب يّمسو « اهريغ نم وأ اهنم جوزلا هذخأي ضوعب ةجوزلا قارف : ًاحالطصاو

 . اندب نم سابللا علخت امك جوزلا نم اهسفن علخت ةارلا نال
 کم اوذخأت نأ نك ليي لب الو : يلاعت هلوق ۰ علخلا ةيعورشم يف لصألا (۲)

 نامل حاج اك ود بلآ فخ نا هوش عیب لای نأ لا ی فر
 نبا نع هربغو (۵۲۷۳) يراخبلا یورو . [۲۲۹ : ةرقبلا] 4 یی تدلفآ

 تباث ء هللا لوسر ای :تلاقف زا يبنلا تتأ سيق نب تباث ةأرما نأ : دشت سابع

 لاقف « مالسالا يف رفكلا « هركأ ينكلو ء نيد الو قلخ يف هيلع بتعأ ام سيق نبا

 لبقا » 4 هللا لوسر لاق « معن :تلاق «؟ هتقيدح هيلع نيّددتَأ » : 2 هلا لوسر
 . « ةقيلطت اهقّلطو ةقب

 ء عانقإلا نتمو < طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو  دیدج ٍدقعب الا : دما يف ۳ ٤
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 ٩۲ . خسنلا رثكأ يف طقاس (دیدج

 . ًامارح نوكي الو "۳ (ضيحلا ينو رهطلا يف علخلا زوجیو)

 . اهقحليف ةيعجرلا فالخب (قالطلا ةعلتخملا قحلي الو)

 ء اهاضربو « ديدج ٍدقعب الإ هيلإ عجرت الو « اهسفن رمأ تكلم هتأرما علاخ نم )١(
 . لدع يدهاشو لوو « ديدج قادصو

 ۱ ۱ : ةلأسم

 ؟ قالطب سیلو خسف مآ نئاب قالط وه له « علخلا يف ءایلعلا فلتخا

 .«ةقيلطت اهقلط» : اہ هلوقل « ء نئاب قالط هنأ ىلإ ملعلا لهآ روهمج بهذ ١

 يلوق نم ميدقلا وهو <« قالطب سیلو خسف هنأ ىلإ دمحأ مامإلا بهدو 5

 : لاقف قالطلا هباتك يف ركذ لجو زع هللا نأب دمحأ م امإلا لدتساو . يعفاشلا

 فامیل حاج الق #9 : لاقف - علخلا وهو - ادتفالارکذ مٹ 1 نام نسل ظ

 ولف . در جور حكت بم مل لج کھل نقل : لاق مث یب وپ تن
 . ًاعبرأ قالطلا راصل ًاقالط علخا ناك

 ۲۲ ۲۹) مقرب دواد وبآ هاور امك ةضيح اهتذع لعج ةي لوسرلا نآ : ةلدالا نمو

 هلعح ًاقالط علخلا ناك ولو ء (۱۹۵۰) دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 يبآ ننس حيحص :رظنا] . (ةضيح ةعلتخلا ةّدع) : دین رمع نبا لاق « ًاثالث

 . )١961([ ینابلالل دواد

 ظفلب عقو نإ هنأ وهو « ةلبانحلا بهذم يف روهشلا وهو « ثلاث لوق كانهو -۳

 ليبسلا رانم :رظنا] . خسف وهف علخلا ظفلب عقو نو « قالطف « قالطلا

 *YT)]. و4/۲(

 : حیج را

 نأ «ةقيلطت اهقلط» : ةي هلوق نع باجيو ء اناحجرو ةلدالا روهظل خسف هنأ حجارلا
 . ينابملاو ظافلالل ال یناعمل او دصاقملل دوقعلا ظافلآ يف ةربعلا

 لآل « ةراهطلا اه طرتشي الو « هيف اهّسم رهط ينو ۰ ضيحلا یف علخلا زوجي (۲)

 نأ : ملعلا لهأ دنع ةدعاقلاو ء اهاح نع تباث ةأرما لصفتسی مل لک هللا لوسر

 . لاقملا يف مومعلا ةلزنم لژنی لامتحالا مایق عم لاح ا ةياكح يف لاصفتسالا كرت
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 قالطلا ماكحأ يف لصف

 . دیقلا لح : ةغل وهو

  رايتخالاو فیلکتلا هذوفنل طرتشيو ۰" حاکنلا ديق لحل مسا : ًاعرشو

 ("' , هل ةبوقع هقالط ذفنيف ناركسلا امأو

 .قالطلا ريغ لمتحي ال ام حيرصلاف (ةيانكو ء حيرص : نابرض قالطلاو)

 هب درأ مل :لاقو حيرصلاب جوزلا ظفلت ولو . هريغ لمتحت ام : ةيانكلاو

 "لوق لبقی مل قالطلا

 )١( كرتلاو لاسرالا وهو « قالطإلا نم ذوخأم « قاثولا لح : ةغللا يف قالطلا .
 حاکنلا ةدقع لح : ًاحالطصاو

 : نارکسلا قالط يف ليصفتلا (۲)

 ال « نايذهلا ةجرد ىلإ لصوو « ةرورضل هبرش مرح وأ « حابم ٍءاودب ركس نإ-١
 . بهاذملا قافتاب هقالط عقب

 ةعبرألا ةمئألا دنع هقالط عقي « هبرشل ًاراتخم «هب ًالاع « مّرحم قيرطب ركس نإ - ۲

 . ةيصعملا باكترا نع ًارجزو « هل ةبوقع

 « هنع ةياور يف دمحأو « ةيفنحلا نم ىخركلاو « يواحطلاو « رفز بهذو

 . ميقلا نباو ةيميت نبا لوق وهو « هقالط عقي ال هنأ ىلإ  ةيعفاشلا نم روث وبأو ينزملاو
 OY] ۰) ةمألا ةمحرو (۳۹۱/۷) يليحز .د ء يمالسإلا هقفلا :رظنا]
 نهدج ثالثا : ال هلوقل  هقالط عقی الزام ولو « حیرصلا ظفللا دارآ ماد ام (۳)

 (۲۱۹۶) دواد وبآ هاور] «ةعج رلاو 3 قالطلاو 5 حاكنلا ۰ دج نهزهو دج

 ظفللا دري مل ناف . )۱۸۲١([ لیلغلا ءاورإ يف ينابلألا هنسحو (۱۱۸) يذمرتلاو

 .نایذغاک ہل ٍدصاق ريغ وهو ظفللا هنم جرخي يذلاك هقالط عقي الف «ىنعملا الو
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 ء قلاط تنو « كتقلطک هنم قتشا امو (قالطلا : ظافلآ ةثالث حیرصلاف)

 . ةقلطم تنأو

 تنأو ۰ كتحّرسو ةقرافم تنأو ۰ ِكتقرافك (حارسلاو قارفلاو)

 .ةح "سم

 . ةادافلا اذکو لام ا ركذ نإ علخلا ًاضيأ حیرصلا نمو

 . قالطلا ىلع هرکلا ینثتسیو (ةّينلا ىلإ قالطلا حیرص رقتفی الو)

 . الف الو عقو یون نإ هقح يف ةيانك هحيرصف

 یون ناف (ةّينلا ىلإ رقتفیو « هریغو قالطلا لمتحا ظفل لک ةيانكلاو)

 يقحا « ةّيلخ « ةيرب تنأک قالطلا ةيانكو . الف الاو عقو قالطلا ةيانكلاب

 . تالوطلا ین وه ام كلذ ربغو « كلهأب

 (: نابرض) قالطلا يف يأ (هیف ءاسنلاو)

 فنصلا دارآو (ضیح ا تاوذ نهو « ةعدبو ةنس نهقالط يف برض)

 . مارحلا قالطلا ةعدبلابو « زئاجلا قالطلا ةنسلاب

 جوزلا (عقوی نآ ةنسلاف)

 يف قالطلا) جوزلا (عقوی نأ ةعدبلاو ء هيف عماجم ريغ رهط يف قالطلا)

 سافنلاو (ضیح ا
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 ٩۳ . اهلمح نبي مو (هيف اهعماج رهط يف وآ)

 لأسف « ةي هللا لوسر دهع ىلع ضئاح یهو هتآرما قلط هنأ دن رمع نبا نع (۱)
 هرم ٠ : ل هللا لوسر لاقف ۰ كلذ نع كي ہللا لوسر تش باطخلا نب رمع
 كسمأ ءاش نإ مث ء رهطت مث ‹ ضیحت مث ‹ رهطت ىتح اهكسميل مث ء اهعجاريلف
 . « ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمآ يتلا ةذعلا كلتف سی نأ لبق قّلط ءاش : ناو « دعب

 هرم : (۱۷۱) ملسم ةياور يفو . [(۱ ۷ ۱) ملسمو (0551) يراخبلا هاور]

 . ؛ًالماح وأ ًارهاط اهقّلطيل مث ؛ اھعجارلف

 : ءالعلا فالتخا

 : لئاسم یف كلذ نم ءاملعلا فلتخا
 : اهتعجارم مکح : ىلوألا ةلأسملا

 حیحصتو دمحأ نع ةياور وهو « دوادو « كلام : اهتعجارم بوجو ىلإ بهذ -۱
 , ّرصأ ناف « مکاح ا هبّذأ لجرلا عنتما اذإ : اولاق « ةيفنحلا نم ةيادفا بحاص
 . هنع مکاح ا عجترا

 ١ بجي ال حاکنلا ءادتبا نأل : اولاقو ء ةبحتسم ابنآ ىلإ روهمجلا بهذو ‹
 بدنلل رمألا نأ ىلع ةنيرق سایقلا ناکف « كلذک هتمادتساف .

 . ةبجاو هيف حاكنلا ةمادتسا تناك ء ضیح ا يف ًامرحم ناك ال قالطلا نأب . بيجأو
 : رهطت مث ضيح مث رهطت ىتح اهراظتنا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ ضيحت مث « رهطت ىتح اهرظتني هنأ ء ةيعفاشلا دنع حصألاو « كلام بهذ «

 قلط يتلا ةضيحلا دعب لوألا رهطلا يف قالطلا عاقيإ مرحي هنأو ء رهطت مث

 .اهيف
 مث ٠ ضیحت مث رهطت ىتح اهراظتنا بحتسي هنأ ىلإ « دمحأو « ةيفنحلا بهذو - ۲

 قبس] «ًالماح وأ ًارهاط اهقّلطيل مث » : ال هلوقب نيلدتسم « بجي الو ء رھطت

 . [هجيرخت
 : ضیح ا يف قالطلا عوقو : ةثلاثلا ةلأسملا

 لوقب نيلدتسم ضیا يف قالطلا عوقو ىلإ ملعلا لهأ روهج بهذ-١
 نمو . [(5757) يراخبلا هاور] (ةقیلطتب لع تبسح) : دن رمع نبا

 -نع يسلايطلا هاور ام ء ضیح ا يف قالطلا عوقو ىلع هب اولدتسا ام حرصآ
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 ‹ ةريغصلا : عبرآ نهو ةعدب الو ةنس نهقالط يف سيل برضو)

 اهلعجف « هل كلذ رکذف 6 يبنلا رمع ىتأف) : ظفلب عفان نع بئذ يبأ نبا=

 دشت رمع نبا نع عفان نع جیرج نبا قیرط نم ينطقرادلا هاورو . (ةدحاو
 لیلغلا ءاورإ يف ينابلألا لاق . «ةدحاو ىه» : لاق هيي هللا لوسر نأ
 . (نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو) :( 376/9

 بجيف فالخلا عضوم يف صن اذهو) : (56557/4) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 . (هيلإ ريصملا
 ‹ ضیح ا يف قالطلا عوقو مدع ىلإ ميقلا نباو ةيميت نباو مزح نبا بهذو-۲

 دنع تنام رمع نبا نع ريبزلا بأ ةياور يف عقو ام ء هب اوجتحا ام مظعأو

 لاق . ایش اهرب مو» : دواد وبآ دازو ء (۲۱۸۵) دواد يبأو (۱8۷۱) ملسم

 ىلع اهلك مهثيداحأو « ةعامج رمع نبا نع ثيدحلا اذه ىور) : دواد وبأ
 ركنم «ًائيش اھڑپ لوا : هلوق) : لا دبع نبا لاقو . (ريبزلا وبأ لاق ام فالخ

 تبثأ وه نمب فيكف ؛ هلثم هيف هفلاخ |میف ةجحب سیلو « ريبزلا يبأ ريغ هلقي م

 عقت مل اهنوكل ًایقتسم ًائيش اهّري مو : ملعأ هللاو يدنع هانعمف حص ولو هنم
 یرابلا م :رظنا] . هللا همحر يعفاشلا لاق كلذ لثمبو . (ةنسلا ىلع

 الداعت ولو « ثيدحلا ةّحصل قالطلا عوقو حجارلاف ٢٦۷([. و )۹4/ ۲٦٦
 . يفانلا ىلع مدقم تبثم ا ناكل
 : هللا همحر ميقلا نبا رذع نایب

 نبا ةياور هدنع تبثت لو ء ریبزلا يبأ ةياورب هكسمت هللا همحر ميقلا نبا رذعو

 : ١ /0) داعملا داز يف هللا همحر ميقلا نبا لاق دقف (ةدحاو اهلعجف» : بئذ يبأ

 « ائيش اهيلع انمّدق ام كي ہللا لوسر مالک نم ةظفللا هذه تناك ول هللا ٌرمعلف)

 ء بئذ يبأ نبا مآ ء هدنع نم بهو نبا اهاقأ ي يردن ال نكلو « ةلهو لوأب اهيلإ انرصلو

 . (؟ عفان مأ

 يف ريمضلا دوعل « ةه ہللا لوسر ظفل نم « ةياورلا هذه نأ كش الو : تلق

 حيرصتو «ةدحاو اهلعجف» : هلوقب ةي هللا لوسر ىلإ بئذ يبأ نبا ةياور
 هللاو . «ةدحاو يه» : لاق و هللا لوسر نأ : ينطقرادلا ةياور يف دن رمع نبا

 . مكحأو ملعأ ىلاعت
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 اهضیح عطقنا يتلا يهو (ةسیالاو

 . جوزلا (ام لخدي مل يتلا ةعلتخلاو ء لماح او)

 بودنمو « '''يلوملا قالطک بجاو ىلإ : رخآ رابتعاب قالطلا مسقنیو
 « لاحلا ةميقتسمك هورکمو « قلخلا ةئيسك لاح ا ةميقتسم ريغ ةأرما قالطک

 نم قالطب حابملا قالطلل مامالا راشأو « هنايب قبسو . ةعدبلا قالطك مارحو

 . اهب عاتمتسا الب اهتنؤمب هسفن حمست الو جوزلا اھاوہی ال

 رهشأ ةعبرأ تضم اذإ قلطي نأ يلؤملا ىلع بجيو . ءاليإلا ماكحأ يف هنايب يتأيس (۱)

 الو « قلطي ىتح فقوي رهشآ ةعبرأ تضم اذإ) : دضتهم رمع نبا لاق « ًاطي ملو
 . )٥۲۹۱([ يراخبلا هاور] (قلطی ىتح قالطلا هيلع عقي



 دبعلاو را قالط ماكحأ يف لصف

 ةمأ تناك ولو هتجوز ىلع (ٌوحلا)

 (تاقيلطت ثالث)

 اهيلع (دبعلاو) كلميو

 )۳) ت YD) ¢ ۶ پي 1 ي تل 350 )۱( » 0

 ضعبملاو ۰ هما وا ةجوزلا تناك ةرح ء طقف ( نيتقيلطت)

 ةخسنلاو عانقالا نتمو طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو « نيتقلط : لصألا يف )١(
 .ةعوبطملا

 هاور] (ناتضيح اهتدعو « ناتقيلطت ةمألا قالط) : لاق شن رمع نبا نع (۲)

 وه) : لاقو (۲۱۸۹) دواد وبأ هجرخأو « هفعضو ًاعوفرم هجرخأو « ینطقرادلا
 يفو « دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا ًاعوفرم ًاضيأ هفعضو . [(لوھج ثيدح

 . (۲۱۲۱) مقرب ءاورإلا
 دتعتو « نيتقيلطت قلطيو « نيتأرما دبعلا حكني) : لاق هنأ هو رمع نع مص دقو

 اذه : )۲۰٦۷( ءاورالا يف ينابلألا لاقو . ینطقرادلا هاور] . (نيتضيح ةمألا

 ضحت مل اذإ ةمألا ةدع) : ظفلب يقهيبلا ةياور ينو . ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ

 . [اضيأ حيحص اذهو : لاقو (ناتضيح تضاح اذإو « نارهش

 هقتعيف ء نيكيرش نیب ًادبع نوكي نأك « رح هضعبو دبع هضعب يذلا وه : ضّعبملا (۳)

 كيرشلل نكي م اذإ يقابلا هفصن ریرحتل یعستسیف ۰ رخالا هقتعي الو « امهدحآ

 نع ثيدحلا ينو « هکیرشل يفابلا هفصن نمث عفدیل لام هبيصن قتعأ يذلا

 يف ًاصقشا : لاق وأ «ًابيصن قتعأ نم» : زا ہللا لوسر لاق : لاق فل ةريره يبأ
 مث لدع ةميق مرق ؛ لام هل نكي مل ناف ء لام هل ناك نإ هلام یف هصالخف «٠ « كولمت

 ۔(۸٣۱۳) يذمرتلا هاور] «هیلع قوقشم ربغ « قتعُي مل يذلا بيصن يف یعستسی
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 . ””ديعلاك ۲ ریدلاو ''”بتاكملاو

 ظفل حوزلا لصو اذإ يأ (۳ هب هلصو اذإ قالطلا يف ءانثتسالا حصیو)

 . ًادحاو ًامالک فرعلا يف ىنئتسملا دعي نأب ًايفرع ًالاصتا هنم ینثتسلاب ینثتسلا

 هب ظفلتلا يفكي الو « نيميلا غارف لبق ءانثتسالا يوني نأ ًاضيأ طرتشيو

 هقرغتسا ناف « هنم ىنثتسملا قارغتسا مدع ًاضيأ طرتشيو « ءانثتسالا ةّين ريغ نم

 ”” . ءانثتسالا لطب ًاثالث الإ ًاثالث قلاط تنأك

 . [نیحیحصلا يف وهو ظفللا اذه =
 هعفدي لالا نم غلبم لباقم ء هسفن ةيرح ىلع هديس بتاك يذلا وه : بتاكملا ()

 . مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملاو « ًأطّسقم

 تنأف تم انآ اذإ : هديس هل لوقي نأك  تولاب ةیرح ا قيلعت وه ريبدتلا : ريدملا (۲)

 . رح

 ديبعلا قالط يف ربتعلاو . نيتقيلطت هتجوز لع هكالتماو ٭ نيتأرما حاكن يف يأ (۴)
 ىلع كلمي ًادبع ناک اذإ جوزلاف « ءاسنلاب ال لاجرلاب ملعلا له أ روهمج دنع
 . ةمأ وأ ةّرح هتجوز تناك ءاوس ؛  نیتقیلطت هتجوز

 « نيتقلط اهيلع كلم « ةمأ هتجوز تناك نمف « ءاسنلاب ةربعلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 . ارح وه ناك ولو
 . قباسلا شيخ رمع لوقل « روهمجلا بهذم حجارلاو

 نأك . اهتاوخآ ىدحإ وأ ال اب قالطلا ظفل نم جارح الا وه : قالطلا يف ءانثتسالا )٤(
 ‹ ہللا ءاش نإ قلاط يتجوز : لوقی وأ . دالوألا مآ الا قلاوط يتاجوز : لوقي

 قالطلا عاقيإب نیلئاقلا  روهمجلا بهذم ىلع وأ . كربتلا ال قيلعتلا هب يونيو

 . نيتنثا عقيف « ًادحاو الإ ًاثالث كتقلط : لوقي نأ : - دحاولا ظفلب ثالثلا
 اسال ةحص

 ال نأ : ةقيقح ینثتسلاف . ًايكح وأ ةقيقح هنم ىنثتسملاب ًالصتم نوكي نأ -
 -نكمي ال لصاف امهنيب لصفي نأ : ًاركح ینثتسلاو . لصاف |مھنیب لصفي

۹۲ 



 قالطلا يأ (هقیلعت حصيو)

 تلخد اذإ قلطتف  قلاط ِتنأف رادلا تلخد ناک (طرشلاو ةفصلاب)

 ذئنيحو « ةجوز ىلع الا عقی ال قالطلاو « رادلا

 هلوقک ًازیجنت ةيبنجألا قالط حصي الف (حاکنلا لبق قالطلا عقي الو)

 تجوزت نا وأ  قلاط تنأف كتجوزت نإ :اهل هلوقک ًاقيلعت الو « كتقلط :اه

 ۲17 ۰ قلاط یهف ةنالف

 . بژاثتلاو « لاعسلاو  ساطعلاک هعفد>

 . هب ملکتلا لبق هیونی نأ - ۲
 هيلإ سانلا برقأو « هبرقب نم هعمسي نأ ي أ اعومسم ءانثتسالا نوكي نأ - ۳

 . ايداع هعمس ناك نل) هسفن

 . ءيش هنم ینثتسلا نم ىقبي نأ : ينعي « ًاقرغتسم ءانثتسالا نوكي ال نأ -

 يتاجوز دالوألا مأ الإ : لاق ولف « هنم ىنثتسملا ىلع ىنثتسملا ميدقت دقت رضي ال

 . حص«  لوط
 ةنالف تجوزت نإ : لوقي نأك « ةأرملا حاکن ىلع قالطلا قیلعت يف ءایلعلا فلتخا )١(
 . قلاط يهف

 . قالطلا عوقو مدع ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذ
 . قالطلا ةّحص لا ةفينح وبآ بهذو- ۲

 نييعت الب قّلطُي نأو ء عقيف اهنيعب ًةأرما نّيعي نأ نيب قيرفتلا ىلإ كلام بهذو -؟

 . عقی الف « . اهنيعب ةأرما

 حيجرتلا
 نع بيعش نب ورمع ثيدحل دحأو یعفاشلا نامامإلا هيلإ بهذ ام مجارلاو

 هل قتع الو ١ كلمي ال ايف مدآ نبال رذن الا : اک هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ

 هححصو ۰ (۱۱۸۱) يذمرتلا هاور] «كلمي ال ایف هل قالط الو . كلمي ال ايف

 =. [(۲۰۹) مقرب ءاورالا يف ينابلالا
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 یمغلا هانعم يفو (" نونجلاو ء ""يبصلا : مهقالط عقي ال ةعبرأو)

 اک هتروصو « عقو حب ناك ناف ء ٌّقح ریغب يأ (" هرکلاو « مئانلاو) هيلع
 هارک الا طرشو « قالطلا ىلع ءالیالا ةدم دعب يلوملا یضاقلا هاركإ :عمج لاق

 ء بلغت وأ ةيالوب  اهحتفب هرکلا هب دده ام قیقحت ىلع ءارلا رسکب هرکلا ةردق

 نمب ةثاغتسا وأ هنم برم اهرسکب هرکلا عفد نع ءارلا حتفب هّركملا زجعو

 لصحو « هب هفوخ ام لعف هيلع هركأ امن عنتما نإ هنأ هنظو « كلذ وحنو هصلخم

 . كلذ وحن وأ لام فالتا وأ سبح وأ دیدش برضب فیوختلاب هارکالا

 قالط ىلع صخش ههركأ نأب رايتخا ةنيرق ءارلا حتفب هّركملا رهظأ اذإو

 فلكم نم ةفصب قالطلا قيلعت ردص اذإو . قالطلا عقو ةدحاو قلطف ثالث

 ناركسلاو « عقي اهب قلعملا قالطلا ناف فيلكت ريغ نم ةفصلا كلت تدجوو

 عقي الف  دقع  حاكن دعب الإ حصي ال قالطلا نأ : ثيدحلا اذه لد دقو-

 . ةجوز تسيل ةيبتجأ نم قالطلا
 . قالطلا لقعي زی يبص قالط ةلبانحلا زاجأو « يبصلا قالط حصي ال (۱)
 ةلاح هترتعا يذلا وهو) شوهدلاو « هيلع ىمغملاو « نونجملا قالط حصي ال )۲(

 ۳٣٣( /۷) لیحز .د یمالسالا هقفلا :رظنا] . (لوقی ام اهعم ىردي ال لاعفنا
 ۱ ۱ .[(۲۲۰) ةمألا ةمحرو

 یتح ریغصلا نعو ۰ ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : و هلوقل (۳)

 هجام نباو )۴٣۷٣( يئاسنلا هاور] «قیقی وأ لقعی یتح نونحلا نعو « رکي

 .[(۲۹۷) ءاورالا يف ينابلالا هححصو مكاحلا هححصو (۲۰۱)
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 ° قبس ایک هقالط ذفنپ

 ماكحأ يف : لصف نم (۲) مقر ةيشاح يف « نارکسلا يف لوقلا لیصفت رظنا )١(
 . قالطلا

 : قالطلا يف لئاسم

 لقع ىلع قلغت یتلا ةجردلاف . تاجرد ثالث بضغلا : نابضغلا قالط_١

 لوسر تعمس : تلاق اف ةشئاع ثیدح « قالطلا هعم عقي ال  نابضغلا
 (۲۱۹۳) دواد وبأ هاور] «قالغ یف قاتع الو قالط ال» : لوقي كب هللا

 . بضغلا يف هنظآ قالغلا :دواد وبأ لاق [ينابلألا ہنسحو
 ‹ سفنلا ثيدحتب وأ « طقف ةينلاب قالطلا عقي ال : قالطلاب سفنلا ثيدحت -۲

 هب تثدح ام يتمال زواجت هللا نإ» : ثيدحلا يفو « هل یشنلا ظفللاب عقي انإو
 ملسمو )۵۲ ۲) يراخبلا هاور] «هب اولمعی وآ اوملکتی : ام اهسفنأ

 اذإ لجرلا نأ ء ملعلا لهآ دنع اذه ىلع لمعلاو) : يذمرتلا لاق .(۷)
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 ةعجرلا ماکح يف لصف

 . عوجرلا نم ةرملا : ةغل يهو . اهرسك يكحو ءارلا حتفب

 .صوصخ هجو ىلع نئاب ريغ قالط ةّدع يف حاكن ىلإ ةأرملا در : ًاعرشو

 لاوز دعب اهیف ءطولا ةحابتسا ناف ء راهظلاو  ةهبشلا ءطو ء قالطب جرخو

 نود قالطلا نوكي نأ : ةعبرأ ةعجرلا طورشو] . ةعجر یمسی ال عناملا

 نوكي نأو ء ضوعب قالطلا نوكي ال نأو  لوخدلا دعب نوكي نأو « ثالثلا

 . [ةّدعلا ءاضقنا لبق

 صخش (قلط اذإو)

 اهنذإ ريغب جوزلا يأ (هلف نیتنثا وأ ةدحاو هتأرما)

 ظافلأب قطانلا نم ةعجرلا لصحتو "۳ (اهتّدع ضقنت مل ام اهتعجارم)

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۱)
 وأ ء لعفلاو لوقلاب  ةعجرلا لصحت مب ملعلا لهأ فلتخا ؟ ةعجرلا نوكت مب (۲)

 ؟ طقف لوقلاب
 هيلع مرحي الو لوقلاو لعفلاب نوكت ةعجرلا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذ_١

 . وني مل وأ ىون  تعجر ئطو ىتمو « ةيعجرلا ءطو
 . اهؤطو هيلع مرحيو « لوقلاب الإ لصحت ال ةعجرلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو - ۲
 . الف الاو . تلصح ةعجرلا اهنطوب یون نإ : كلام لافو -۳

 هلوق مومع تحت ةلخاد ةجوز ةيعجرلا نال « ةلبانحلاو ةيفنحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 -ةجوزلا سل ةينلا طرتشت الو ٦[ :نونمؤملا] < مهميوزآ جلع الا ۶ : ىلاعت
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 كتددر : عجترلا لوق نأ حصآلاو « اهنم فرصت امو ؛ كتعجار : اهنم

 وأ كتجوزت : هلوق ْناو . ةعجرلا يف ناحيرص هيلع كتكسمأو يحاكنل

 ذئنيحو « هسفنب حاکنلا ةيلهأ ًامرحم نكي مل نإ عجترلا طرشو « ناتیانک كتحكن

 نأل ‹ نونجملاو يبصلا ةعجر الو « دترملا ةعجر ال « ناركسلا ةعجر ٌحصتف

 ةحيحص |مھتعجرف دبعلاو هيفسلا فالخب . هسفنب حاكنلل ًالهأ سیل مهنم ًالك

 . ديسلاو لولا نذإ ىلع |[هحاکن ءادتبا فقوت نإو « ديسلاو لولا نذإ ريغ نم

 ةيعجرلا يأ (اهتذع تضقنا نإف)

 جوزلا يأ (هل لح)

 دقعلا دعب (هعم نوكتو « ديدج دقعب اهحاکن)

 ۲۲۰ ال مأ ہریغ جوزب تلصتا ءاوس (قالطلا نم يقب ام ىلع)

 : ةلأسم

 هنعوخ نيصح نب نارمع ثيدحل « اهيلع داهشإلا بحتسي « لوقلاب ةعجرلا تناك اذإ

 ىلع الو اهقالط ىلع دهشُي ملو اهب عقي مث هتأرما قلطی لجرلا نع لئس هنأ
 ىلعو اهقالط ىلع دهشأ « ةنس ريغل تعجارو ٍةنس ريغل تقلط : لاقف ءاهتعجر
 . [حيحص وهو (۲۱۸) دواد وبأ هاور] . دعت الو « اهتعجر

 ؟ ثالثلا نود تاقلطلا جاوزلا مدہی له ءایلعلا فلتخا )١(
 لبق تجوزت اذإ : ينعأ) . مده ال : يعفاشلاو كلام لاقو « مده : ةفينح وبأ لاقف

 نمف ؟ ال مأ لوألا قالطلاب دتعي له « اهعجار مث لوألا جوزلا ريغ ةثلاثلا ةقلطلا
 نمو . هدنع ةثلاثلا نود ام مد ال : لاق عرشلاب ةثلاثلا ٌصخي ءيش اذه نأ ىأر

 -نود ام مده : لاق . اهنود ام مده نأ ىرحأ وهف « ةثلاثلا مده اذإ هنأ ىأر
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 لبق ًادبع ناك نإ نیتقلط وأ ارح ناك نإ (اثالث) اهجوز (اهقلط نإف)
 هدعب وأ لوخدلا

 : اهدحأ ('''طئارش سم دوجو دعب الإ هل لحت م)

 . قلطملا يأ (هنم اهتذع ءاضقنا)

 . ًاحيحص ًاجيوزت (هريغب اهجيوزتو) يناثلاو

 وأ هتفشح جلوي نأب ''' (اهتباصإو اهب) ريغلا يأ (هلوخدو) ثلاثلاو

 مزح نبا راد (555) يبطرقلا دشر نبال دهتجملا ةيادب] . (ملعأ هّلاو .ثالثلا-

 . [ تورب

 ةخسنلاو عانقالا نتم ينو « (ءایشآ ةسمخ) : طوطخلا نتلاو لصالا يف اذکه (۱)
 . (طئارش سمخ) : ةعوبطلا

 اميل عجب اهن نإ هر جز حكت ی نب نو هتل اھل ا لو : یلاعت هلوقل (۷)
 . | ۲۳۰ : : ةرقبلا] * و هللا دوُدُح اَميقي نأ اظ نإ عج ارتب نأ

 ‹ ةعافر دنع تنك از تلاقف ةئ يبنلا ىلإ ةعافر ةأرما تءاج : ان ةشئاع ثيدحلو
 ةبدُه لثم هعم ام ّنإو « ِرْبَّزلا نب نمحرلا دبع تجوزتف « يقالط َّتبف ينقلطف

 ىتح ء ال ؟ ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتألا : لاقف « لي هللا لوسر مّسبتف « بوللا

 زا (۱:۳۲) ملسمو ۰ ) يراخبلا هاور] «كتليسع قوذیو هتلیسع يقوذت

 َلّلحملا ةي هللا لوسر نعل» : لاق عش دوعسم نبا نعف < « لیلحتلا حاکن زوجي الو
 (۱۱۳ و ۱۱۳۳) يذمرتلاو (41۲ و 6۸/۱) دمحأ هاور] «هل للحلاو

 ءاورالا ينو (۸۹۶ و )۸٩۳ مقرب يذمرتلا ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

 . [(۱۸۹۷) مقرب
 : لیلحتلا حاكن يف نیعباتلاو ءاملعلا لاوقأ

 كلذب رعشي ملو « لوألا اهجوزل اهلحیل ةأرما جوزت لجر يف بيسملا نب ديعس لاق
 ایه كلذ حلصي الف اهلحیل اهحكن امت ناك نإ) : لاق «ةأرملا الو « لوألا اهجوز

 = . (لحت الو
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 نوکو رکذلا يف راشتنالا طرشب اهربدب ال ةأرملا لبقب اهعوطقم نم اهردق

 '''یئنخ الو ًالفط ال هعاج نکمی نم جلولا

 . ريغلا يأ (هنم اهتنونیبو) عبارلاو

 . (هنم اهتذع ءاضقناو) سماخل او

 ء لیلحتلاب ريخألا جوزلا وأ قأرلا وأ لوألا جوزلا مم اذل يعخنلا مي ميهاربإ لاقو-

 : ملعي ال وهو اهجوزل اهلحبل ًةأرما جوزت لجو يف « ديز نب رباج ء ءاثعشلا وبأ لاقو

 . ۲۹٩([ /6) ةبيش يأ نبا هاور] (اهلحيل اهجوزت ناك اذإ كلذ حلصي ال) : لاق

 مدنف « ًاثالث هتأرما قلط يموق نم ًالجر نإ : لاقف يرصبلا نسحلا ىلإ لجر ءاجو

 لخدي امك اهب لخدأ مث ًاقادص اهقدصأو اهجوزتأف قلطنأ نأ تدرأف ۰ تمدنو
 اي هللا قتا) : نسحلا لاقف : لاق . اهجوزل لحت یتح اهقلطأ مث « هتأرماب لجرلا

 ۰ [0145/4) ةبيش يبأ نبا هاور] (ہللا دودح ران راسم ننوكت الو « یتف

 هل لحت مل ليلحتلا دصق نإف « ةبغر حاكن الإ اهلحي ال) : ہللا حر كلام ملا لو

 ىلع رقي الو « ليلحتلا دصق نم حاکن خسفيو « لحت ال < املعي مل وأ املع ءاوسو

 .[(؟۳۲ و ۲۲۹/۱۳) رلا دبع نبال دیھمتلا] (هدعبو لوخدلا لبق هحاكن

 هللا محر « لبنح نب دمحأ مامالاو « دعس نب ثيللاو « يعازوألا نع كلذ لثمو
 .عيمجلا

 اهحكني نأ وهو « للحملا حاكن زوجي الو) : بذهلا يف يزاريشلا لاق : ةيعفاشلا لوق
 . لوألا جوزلل اهللحي نأ ىلع اهجوزتي نأو ء امھنیب حاكن الف اھٹطو اذإ هنأ ىلع
 ىلع اهجوزت ناو . ةعتملا حاكن هباشف « هتياغ نود هعاطقنا طرش حاكن هنأل : لاق

 نأل حصي هنأ : يناثلاو . لطاب هنأ : امهدحأ : نالوق هيفف  اهقلط اهئطو اذإ هنأ
 عومجملا] (دقعلا حصو طرشلا لطبف « قالطلاب هعطق طرش اناو ء قلطم حاکنلا

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس « یثنخ الو : هلوق (۱)
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 ج

 یف ےس ا ىج
 یسع وری چد سکس

Comبت قديح جج ۲٢۱۵۰۷ ۔  

 ءالیالا ماکحآ يف لصف

 . فلح اذإ ءاليإ يلوي ىلآ ردصم : ةغل وهو
 اهلبق يف هتجوز ءطو نم عنتميل هقالط حصي جوز فلح : ًاعرشو

 : فنصلا لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو « رهشأ ةعبرأ قوف وأ « ًاقلطم

 ائطو (هتجوز أطي ال نأ فلح اذإو)
 ةذمب ادیقم ًائطو يأ (ةّدم وأ ًاقلطم)

 روكذملا فلاح ا يأ (وهف رهشأ ةعبرأ ىلع ديزت)

 ءطو قلع وأ « هتافص وأ یلاعت هللاب فلح ءاوس « هتجوز نم "۲ (لوم)

 نو وداف نا رہا ةعبرأ صبرت مهیا نم نولو تل 98 : ىلاعت هلوق ءالیالا يف لصالاو (۱)

 .[۲۲۷ - ٦٢٢ : ةرقبلا] ٭ (69) یلَع میت لا ناف قلا وع نو (©) مست رو هللا
 ء هلجر تکفنا تناكو « هئاسن نم ٹل هللا لوسر ىلآ : لاق فشخ كلام نب سنأ نعو

 تیلآ « ہللا لوسر ای : اولاقف « لزن مث ًاموی نیرشعو ًاعست هل ةبرشم يف ماقأف
 )٥٥۸۹(. يراخبلا] نورو عت رهشلا : لاقف ءًارهش

 ناك ناف . رهشأ ةعبرأ نم رثكأ أطي ال نأ فلحي نأ : ملعلا لهأ روهمج دنع ءاليإلاو

 ىلع لصح له : رهشأ ةعبرألا يف اوفلتخاو . ايلوم نكي ۸ رهشأ ةعبرأ نم لقأ

 . كلذ لثم دمحأ نع ىوريو « معن : ةفينح وبأ لاقف ؟ ال مأ ءاليإ اهيف ءطولا كرت

 . ال : هنع روهشلا يف دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو
 : ءاليإ | نوكي رهشأ ةعبرأ نم ّلِقأ فلحلا نأب ملعلا لهأ نم لاق نم

 ولو اقلطم هتجوز طب ال نأ فلطا وه ءاليإلا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةعامج بهذ دقو

 : كلذب لاق نمو . رهشأ ةعبرأ هل برضي نكلو « رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع

 -عينص وهو « يرصبلا نسحلاو « حابر يبأ نب ءاطعو « هيوهار نب قاحسإ



 اذإف . رح يدبعف وأ قلاط تنأف كتئطو نإ :هلوقک « قتع وأ قالطب هتجوز

 موص وأ ةالص يلع هّلِلف كتئطو نإ : لاق ول اذکو « دبعلا قتعو تقلُّط یطو
 . ًاضيأ ًایلوم نوکی هنإف قتع وأ جح وأ

 نم ىلإ رقتفي الف ضصللاب ةتباث ةدلا هذهو ءاليإلا نيح] (لجؤيو)

 ةقيطم ةجوز يف ًادبع وأ ناك ارح « ًاتح یلوم ا لهمي يأ (۳ هل) ۲۲ [اهبلطي

 . ءطولل

 ينو « ءاليإلا نم ةجوزلا يف اهؤادتباو (رهشأ ةعبرأ كلذ تلأس نإ)

 . ةعجرلا نم ةيعجرلا

 ةذملا هذه ءاضقنا دعب (مث)

 يلوملا (ريخي)

 . ةأرملا لبقب اهعوطقم نم اهردق وأ هتفشح يلوملا جلوي نأب (ةئيفلا نيب)

 ظ . اھکطو كرت ىلع ی اعت ہللاب هفلح ناك نإ نيميلل (ريفكتلاو)

 يفتفي ءاليإلا باب ف كحللاخ سنآ ثيدح لاخدإ ٤ يذمرتلا مث يراخبلا-

 يجونقلا ناخ نسح قيدصو « يناكوشلا بھذم وهو . كلذ يف قاحسإ ةقفاوم

 ۳۳ /۹( ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف : : رظنا] . ًاعيمج ہللا مهم ر

 هللا نع تبث اب ةوسالا نسحو )٩۱( ةيهبلا رردلا ىلع ةيهزلا تاقیلعتلاو

 .[(۲۲) ةوسنلا یف هلوسرو

 . عوبطلا حرشلا نم طفاس نیتفوقعلا نيب ام (۱)

 .ةعوبطم ا ةخسنلاو « عانقالا نتمو « طوطخلا نتملا نم اهانتبثآو ء اھ : لصألا يف (۲)



 اهیلع فولحملل "۳ (قالطلا وأ)

 . قالطلاو ةئيفلا نم جؤزلا (عنتما نإف)

 ء عقي  اهنم رثكأ قَّلط ناف « ًةیعجر ًةدحاو ٌةقلط ('''مکاحلا هيلع قّلط)
 . قالطلاب مکاح ا هرمأ طقف ةئيفلا نم عنتما نو

 ؟ قّلطي یتح فقوي مأ اهيضمب قالطلا عقي له ء رهشأ ةعبرألا تضم اذإ (۱)
 . قلطی وأ أطي نأ امإ رمژیو فقوي لب « قالط ةدملا يغمب عقی ال : ةثالثلا ةمكألا لاق
 تضم اذإ) : لاق فشخ هنع (۵۲۹۱) يراخبلا جرخأ دقف « دشتی رمع نبا لاق هبو

 نبا یورو . (قلطی یتح قالطلا هيلع عقب الو « قلطی یتح فقوی رهشآ ةعبرأ

 .حیحص هدنسو (يلوملا فقو شاخ ًایلع نآ) : ةملس نب ورمع قیرط نم ةبيش يبأ

 فقوآ ًایلع تدهش) : ليل يأ نب نمرلا دبع قیرط نم روصنم نب دیعس جرخأو
 , ًاضيأ حيحص هدنسو (قلطی نأ امإو ءيفي نأ امإ « ةبحرلاب ةعبرألا دنع الجر

 ايش ءاليإلا ىرت ال تناك اهنأ) : اغضب ةشئاع نع روصنم نب ديعس جرخأ اذكو

 نم ًالجر رشع ةعضب تكردأ) : لاق راسي نب نامیلس نعو . (فقوي ىتح
 يرابلا حتف : رظنا . يعفاشلا هاور] (يلؤملا نوفقوي مهلك ةي يبنلا باحصأ

 . [(۳۳۸ /۹) رجح نبا ظفاحلل

 . [(4۲۳) ةمألا ةمحر :رظنا] . قالطلا عقو ةّدملا تضم ىتم : ةفينح وبأ مامالا لاقو
 يرابلا حتف :رظناو] يربطلا هنع كلذ لقن اك كعنهم دوعسم نبا لاق كلذبو
 . [(۳۳۸ و ۳۷۷ /۹)

 : حیج رتلا
 4 َقَلطلا ارم َنِإَو 98 :لاق یلاعت هللا نإف «نآرقلا رهاظل هتقفاول روهمجلا لوق حجارلاو

 : هللا همحر يعفاشلا مامالا لاق كلذلو . ةدملا رورم درج ىلع دئاز رمآ مزعلاو
 .[(۳۳۹/۹) حتفلا] (نآرقلا رهاظ هتقفاوم عم رثکالاب عقي دق حیجرتلا)

 یتح هيلع قّيضي هنأ : ىرخأ ةياور يفو « هنع ةياور يف دمحأو كلام لاق كلذبو )٢(

 قّيضي هنأ : يناثلاو . هيلع قلطی مكاحلا نأ امهرهظأ : نالوق يعفاشلا نعو . قّلطي

 . [(6۲۳) ةمالا ةحر] . هيلع
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 . رهظلا نم ذوخأم : ةغل وهو

 ۲ . هلالح نكت مل امارح یٹنأب نئابلا ريغ هتجوز جوزلا هیبشت : اعرشو ( ها ۲ ها سی ي ٦ ۱ مه[ ۵

 تنب ةليوخ هتجوز هی تماصلا نب سوآ ٌَراهظ ناك مالسالا ین راهظ لوآ (۱)
 : هللا همحر يعفاشلا لاق « ءاسنلا مرحي ةيلهاجلا يف راهظلا ناك دقو « اغ ةبلعت

 نوقلطي ةيلهاجلا لهأ ناك : لوقي نآرقلاب ملعلا لهآ نم ىضرأ نم تعمس)
 ءاليإلا يف مكحو ءًاقالط قالطلا هللا ٌرقأف « قالطلاو « ءاليإلاو « راھظلا : ثالثب

 نع ريثك نبا ظفاحلا ىورو . [( 57 /9) يرابلا حتف] (نآرقلا يف نیب اب راهظلاو

 :تلاق ةبلعث تنب ةليوخ نع « مالس نب هللا دبع نب فسوي ىلإ هدنسب دمحأ مامإلا
 تنك : تلاق « ةلداجلا ةروس ردص هللا لزنأ تماصلا نب سو يفو « هللاو يف

 ء ءيشب هتعجارف ًاموی لع لخدف : تلاق « هقلخ ءاس دق ًاريبك ًاخيش ناكو « هدنع

 هموق يدان يف سلجف جرخ مث : تلاق « يمآ رهظك لع تنأ : لاقف  بضغف

 ةليوخ سفن يذلاو « الك : تلق « یسفن نع ينديري وه اذإف لع لخد مث « ةعاس

 .همکحب انیف هلوسرو هللا مكحي یتح « تلق ام تلق دقو « لا صلخت ال هديب

 هتيقلأف « ء فيعضلا خیشلا ةأرملا هب بلغت اهب هتبلغف ۰ هنم تعنتماو ينبثاوف : تلاق

 تجرخ مث « ًابايث اهنم ترعتساف « يتاراج ضعب ىلإ تجرخ مث : تلاق « ينع

 « هنم تیقل ام هل ترکذف « هيدي نيب تسلجف « ةَ هللا لوسر ىلإ تئج یتح

 : لوقي لَك هللا لوسر لعجف : تلاق ء هقلخ ءوس نم یقلآ ام هيلإ وکشآ تلعجو
 لز یتح تحرب ام هللاوف : تلاق .«هيف هللا يقناف ريبك خيش كمع نبا ء ةليوخاي»

 :  يل لاقف  هنع يس مث  هاشختي ناك ام لي ہللا لوسر یشختف « نآرقلا ی

 E ( عميس دق : يلع أرق مث  كبحاص يفو كيف هللا لزنأ دق « ةليوخ

 : هلوق ىلإ € یب ميس هل را عمي هللاو لا لإ یتفَتو اهجیز يف
 « ةبقر قتعیلف هیرُم » : و هللا لوسر يل لاقف : تلاق ه میلا ُباَذَع تیر لَو

 -نیرهش مصیلف ١ :لاق « قتعي ام هدنع ام ! هللا لوسر اي : تلقف : تلاق



 صخو (۲ يمآ رهظک ْلع تنآ : هتجوزل لجرلا لوقي نأ راهظلاو)

 ١ : لاق  مایص نم هب ام ريبك خيش هنإ هللاو : تلقف : تلاق «نيعباتتم-

 « هدنع كاذ ام هللا لوسر اي هللاو : تلقف : تلاق . « ر نم ًاقسو ًائيكسم نيتس

 اي تلقف : تلاق « رمت نم قّرعب هنيعنس انإف ١ : اچ هللا لوسر لاقف : تلاق

 ييهداف تنسحأو تبصأ دق 7 : لاق ء رخآ قرعب هئيعأس انأو « هللا لوسر

 هاور ثيدحلاو .(تلعفف : تلاق «ًاربخ كمع نباب يصوتسا مث ء هنع هب يقدصتف

 . «ًاعاص نوتس قرعلاو» : هلوق نود ينابلألا هنسحو (۲۲۱۶) دواد وبأ ًاضيأ

 نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لک عج أ) : ناطقلا نبا نسحلا وبأ لاق (۱)
 لئاسم يف عانقالا] (يمأ رهظك ّلع تنآ : تجوزل لجرلا لوقي نأ راهظلا میرصت
 .[(1۲ /۲) عامجإلا

 : ةفئاط تلاقف « مالا یوس مراحلا تاوذب راهظلا يف اوفلتخاو) : رذنلا نبا لاقو

 ء يبعشلاو « يرصبلا نسحلا لوق اذه ء هحاکن هيلع مرحي مرح لك نم راهظلا

 .يروثلاو « يعازوألاو « كلامو « يرهزلاو « ءاطعو « ديز نب رباجو ء يعخنلاو

 . روث وبأو دیبع وبأو  قاحساو دمحأ لاق هبو . يأرلا باحصأو
 لوقك : امهدحأ نالوق مألا ىوس ايب راهظلا يفو : قارعلاب وه ذإ يعفاشلا لاقو

 لمج نع هانركذ اک رصمب لاق مث « مألاب الإ نوكي ال هنأ : رخآلا لوقلاو .ءالؤه
 . 16۲۳۷ )٤/ ءالعلا بهاذم ىلع فارشإلا] (سانلا

 رهظك وأ « يتخأ رهظك يلع تنأ هتأرمال لاق اذإو) : (۲۷۷ /۵) مالا يف يعفاشلا لاق
 ام ناف محرلا امأ . مالا ماقم كلذ يف تماق « عاضر وأ بسن نم هيلع ةمرح ةأرما

 نم مرحي » : لاق ی يبنلا ناف عاضرلا امأو « اهنم هيلع مرحي همأ نم هيلع مرحي

 . (4 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 رهظب هتجوز هّبش اذإ هنأ ىلع (74/4) نيبلاطلا ةضور يف يوونلا مام الا رکذو

 . (راهظ هنأ میدقلا يلوق دحأو ديدجلا : نالوقف « مراحلا نم ةدحاو

 : رهظلا ريغب راهظلا يف
 وأ ء يمآ ديك نع تنآ لاق اذإ) : انياحصأ لاق : هلا هحر يواحطلا رفعج وبا لاق

 هل لح هنأل ء ًارہاظم نكي مل؛ اهنم هيلإ رظنلا هل لحي ًائيش هل لحي امم وأ ء اهسأرك
 -ًارهاظم نوكي نأ : كلام لوق سايق : مساقلا نبا لاقو . رهظلاك ال هيلإ رظنلا

٠١ 



 .جوزلل بوکرم ةجوزلاو بوكرلا عضوم رهظلا نأل « ًالثم نطبلا نود رهظلا

 وأ  يمآ سأرك لع تنآ لاق اذإ : يعفاشلاو يروثلا لاقو . مألا نم ءيش لكب-
 ءاملعلا فالتخا رصتخم] (مرم كلذب ذذلتلا نال  رهاظم وهف « اهديك
(۲/ 586)]. 

 رهظک وأ « يمآ ديك وأ رهظک لع كدي وأ تنآ : هتجوزل لاق نم) : ةلبانح ا لاقو

 (ارهاظم راص ء ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم اهوحنو « يتلاخ وأ ء يتمع وأ « يتخآ

 . ۲۲7۲ /۲) ليبسلا رانم]
 : ديز دي وأ بأ رهظک لع تن لاق اذإ

 رهظك لع تنأ : ال لاق ول ام مكح يف) : (۵۲۲ )٦/ نايبلا ءاوضأ يف يطيقنشلا لاق
 « ةنس الو « باتك نم ًاصن كلذ يف ملعأ ال < ء لاجرلا نم امهريغ وأ ينبا وأ يبأ

 يف ةمادق نبا لاق ء كلذب ًارهاظم نوكي ال : مهضعب لاقف . هيف نوفلتخ ءالعلاو

 ول ام هبشآف « عاتمتسالل لحمب سیل اهب هبش هنال « ءایلعلا رثکآ لوق وهو : ينغلا
 . ةرافك هيف : امهادحإ : نیتیاور ىلع ؟ ةرافک هيف لهو « ديز لاك ّلع تنآ : لاق

 . ءيش هيف سيل : ةيناثلاو . هلام مرح ول ام هبشأف ميرحت عون هنأل
 هَرأ مو « ًاراهظ نوكي ال : لجرلا رهظب هتأرما هّبش نميف « دمحأ نع مساقلا نبا لقنو

 هيبشتلا هبشآ « عاتمتسالل لحمب سیل اب هتأرمال هيبشت هنأل كلذو « ءيش هيف مزلي

 . هريغ لامب
 مساقلا نبال ينغملا يف هازعو . لجرلا رهظب هيبشتلاب ًارهاظم نوكي : مهضعب لاقو

 « نيروكذملا نيبهذملاك « ناتياور دمحأ نعو . ديز نب رباجو ؛ كلام بحاص

 . (ةيكلاملا يرخأتم دنع فورعملا وه ًاراهظ كلذ نوكو

 نیب ظفللا راد اذإ ام ىلع ينبم ةلأسملا هذه يف فالخ لا نأ ہللا همحر يطيقنشلا نیب مث

 ةقيقحلا ميدقت ىلع روهمجلاف ؟ لمحي (مُیأ ىلع ةيوغللا ةقيقحلاو ةيفرعلا ةقيقحلا
 . ةيفرعلا لبق ةيوغللا ىلع لمحي هنأ ةيفنحلا دنعو « ةيوغللا ىلع ةيفرعلا

 ءالثم يبأ رهظك ّلع تنأ : هتأرمال لجرلا لوق نأ ملعاف « كلذ تملع اذإو) : لاق مث
 سيل فرعلا نأل ء هتامدقم وأ ءطولاب عاتمتسالا ىلإ ةيفرعلا ةقیقح ا يف فرصني ال
 . [(077 )٦/ نايبلا ءاوضأ] . (راهظ هيف نوكي الف « روكذلاب عاتمتسا هيف



 يمآ رهظک يلع تنأ يأ (كلذ اه لاق اذإف)

 هتجوز نم ''” (ادئاع راص قالطلاب هعبتي مو)

 يف اهبيترت نایب فنصلا رکذو « ةبترم يهو (ةرافكلا) ذئنیح (هتمزلو)

 ا

 : هلوق

 اهیوبآ دحأ مالسإب ولو ةملسم (ةنمؤم ةبقر قتع ةرافكلاو)

 . نیب ارارضإ (بسکلاو لمعلاب ةّرضملا بويعلا نم ةميلس)

 . اعرش وأ ًاسج اهنع زجع نأب ةروكذملا ةبقرلا رهاظملا (دج مل نإف)

 امھنم لك صقن ولو لالهلاب نارهشلا ربتعيو (نیعباتتم نيرهش مايصف)

 ةيادب يف لاق ہم ْأوُلاَق اَمِل َنوُدوَُي مث إو : ىلاعت هلوق يف دوعلا ىنعم يف ءاملعلا فلتخا (۱)
 : تاياور ثالث كلذ يف كلام نعف) : (4۸۰) دهتجلا

 اعم ءطولاو اهكاسمإ ىلع مزعي نأ وه دوعلا نأ : نهادحإ
 . هباحصأ نع ةروهشلا ةحيحصلا ةياورلا يهو « طقف اهئطو ىلع مزعي نأ : ةيناثلاو

 . دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو

 .هباحصأ دنع تاياورلا فعضأ يهو .ءطولا سفن وه دوعلا نأ : ةثلاثلا ةياورلاو

 قلطي نأ هنكمي نامز هل یضم نمو : لاق .هسفن كاسمإلا وه دوعلا : يعفاشلا لاقو

 . ةرافكلا همزلتو دئاع هنأ تبث قلطي ملو « هيف

 . (ةيناث راهظلا ظفل رركي نأ وه دوعلا : رهاظلا لهأو دواد لاقو

 . دمحأو ةفينح يبأ بهذم : (018/5) نايبلا ءاوضأ يف هللا همحر يطيقنشلا حجر دقو

 ىلع مزعلا هؤدبمف ء ىهتنمو أدبم هل دوعلا) : لاقف « كلام نع ةيناثلا ةياورلا يهو

 همزلتف « ‹ ةينلاب داع دقف ءطولا ىلع مزع نمف < « لعفلاب ءطولا هاهتنمو « ءطولا

 مادق الاب فلاخو « موزللا هقح يف متحت لعفلاب ءطو نمو ء ءطولا ةحابال ةرافکلا

 . (ریفکتلا لبق ءطولا ىلع



 ةّين هيف طرتشي الو « لیللا نم ةرافکلا ةينب اهموص نوکیو ء ًاموي نیئالث نع
 . حصالا يف عباتت

 |یهعباتت عطتسی مل وأ نیرهشلا موص رهاظلا (عطتسي مل نإف)

 بحلا سنج نم "() ريقف وأ (نيكسم لكل ًانيكسم نيتس مامطإف)

 ريعشو ربك « رفكملا دلب توق بلاغ نم نوكيف ذئنيحو « رطفلا ةاكز يف جرخملا

 ىف ةرافكلا ترقتسا ثالثلا لاصخلا نع رفكملا زجع اذإو « قيوسو قيقد ال

 وأ ماعط ٌدمك اهضعب ىلع ردق ولو ء اهلعف ةلصخ ىلع كلذ دعب ردق اذإف « هتّمذ

 . هجرخأ دم ضعب

 اهنم رهاظ يتلا هتجوز يأ (اهؤطو رهاظملل لحي الو)

 . ةروكذملا ةرافكلاب ('"”رفكي یتح)

 ريسفت يف < ء نمحرلا دبع نب ةملس يبآ نع (۲۲۱۷) دواد يبأ ننس يف تبث ال )١(

 هیحص يف يابلألا هححصو (اعاص منع ةسخ ذخأي ةليبنز قلا لاق .قرعلا

 . (1915) مقرب دواد يأ ننس

 : هنأب قّرعلا ريسفت يف قاحسإ نبا نع دواد يأ ةياور هللا همحر ينابلالا فعض دقو

 . (اعاص نوتس) : اذک و . (اعاص نیثالث عسي لتکم)

 . أدم نوتس : جتانلاف « فاعضأ ةعبرأب اعاص رشع ةسخ نوکیف « ذم : هل وق لعف

 ؛كنع رفكت یتح اهزتعاف» : لگ ہلوقلو ء4 اک آن : ىلاعت هلوقل )٥(
 . [حيحص وهو (۲۲۲۱) دواد وبأ هاور]

 : بابلا اذه نم نيتلأسم يف ءاملعلا فلتخاو

 ؟ ال مأ ةوهشب سمللاو ةلبقلا رهاظملا ىلع مرحي له
 -نعو . ةحابإلا : ديدجلا : نالوق يعفاشللو . كلذ مرحي : كلامو ةفينح وبأ لاقف



 . میرحتلا اهرهظآ : ناتیاور دمحأ-

 ران وأ ناك اليل نیرهشلا لالخ يف راهظنا موص يف رهاظملا یطو اذإ اف - ۲

 نا : يعفاشلا لاقو . مایصلا فنأتسی : هبتیاور رهظآ يف دمحأو كلامو ةفينح وبأ لاقف

 هموص دسف ًادماع راھٹلاب یطو ناو ٠ فانثتسالا همزلب مل قلم لیلا یلو

 . نآرقلا صنل فانئتسالا همزلو < عباتتلا
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 ناعللاو فدقلا ماکحآ ف لصف

 خطل نم فذق ىلإ رطضملل ةّجح تلعج ةصوصخم تاملك : ًاعرشو

 ' , راعلا هب قحلأو هشارف

NEےس ےس رس  

 ےہ ںہش میز رهرحآ ةدنہشف ف شا دہ کیو جز منوط: لاعت لاق ()

 1 هم ناك نإ هيلع ولا تنعل نآ ةسمئخملاو (ن)' تورلا نیل ہن
 93 ا ا ےک بضغ نأ نأ ةَ (2) تيكا نم دن هاب ادم میرا دہشت نأ باذعلا
 .۱۹ :٠ رونلا] # تقی نم

 دم نب مصامل لاق ينلجمل ارمین« تنقع دعس نب لهس نم نيحيحصلا ينو
 لّسف ؟ لعفی فيك مآ « هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر ناك ول تي

 ىتح ء اهباعو لئاسملا رو هلل ا لوس, رکا ها كرس ناسف كي هلا لس
 ا هللا لوسر لأس ًارمیوع نإ مث . ا هللا لوسر نم عمس ام مصاع ىلع ربك
 دنع انعالتف . « اهب ٍتأف بهذاف . كتبحاص ينو كيف لزن دق » : لاقف . كلذ نع

 اهقلطف ء اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك : لاق اغرف الف ء ةا هللا لوسر
 . ةا هللا لوسر هرمأي نأ لبق ًاثالث

 . نینعالتلا ةنس كلت تناكف : يرهزلا لاق

 ثرتو اهثري نأ ةنسلا ترج مث ء همأ ىلإ بسنی اهنبا ناكو « ًالماح تناكو : لهس لاق
 . امل هللا ضرف ام هنم

 مکاذ» : 95 يبنلا لاقف < 335 يبنلا دنع اهقرافف « دجسلا يف انعالتف : ظفل یو

 )۱٤۹۲([. ملسمو (۵۳۰۹ و ۰ ۸) يراخبلا هاور] «نینعالتم لک نيب قیرفتلا



 . ةدلج نونا هنأ يتأيسو (فذقلا ذح هیلعف انزلاب " هتجوز لجرلا)

 فذاقلا لجرلا (ميقي نأ الإ)

 ةفوذقملا انزب (ةنيبلا)

 رمأب يأ نعتلي وأ : خسنلا ضعب يفو « ةفوذقملا ةجوزلا (نعالي وأ)

 ۲۲۳. مکحلاک همكح يف نم وأ مكاحلا

 مهلقآ ”" (سانلا نم ةعامج يف ربنملا ىلع عماجلا يف مکاح ا دنع لوقيف)

 ىلع « نيجوز لك نيب ناعللا مكح ميمعت يف رهاظ « هتجوز لجرلا یم راذإ : هلوق ()

 :روصنم نب قاحسإ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق . مهجنوزآ تومي برو ف : هلوق رهاظ

 نم دبعلاو « ةجوز تناك اذإ ةمألاو « ةّرحلا نم ٌرحلا « نونعتلي جاوزألا عيمج)

 داعملا داز] (ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ملسملاو « ةجوز تناك اذإ ةمألاو ةّرحلا

 نب ديعسو « قاحسإو يعفاشلاو كلام مامإلا بهذ اذه لاو [(۳۰۰/۰)

 ىلع فارشإلا :رظنا] . ديبع وبأو « راسي نب ناییلسو « ةعيبرو ء نسحلاو .بیسلا
 .[(۱۱۸/۲) دهتجلا ةيادبو (۲۷۹۱ /5) ءالعلا بهاذم

 ‹ اهب يتأي نأ هرمآ ءب يبنلا) : (۳۱۹/۰) داعملا داز يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 , هبئان وأ مامإلا ةرضحب نوکی انا ناعللا نأ نايب اذه يف ناكف « هترضحب انعالتف
 وه لب « دحلا ةماقإ هل سيل هنأ اك ء |هنیب نعالپ نأ ةيعرلا داحآل سيل هنأو
 . (هبئان وأ مامإلل

 نباو ۽ سامع نیا ناف :ميقلا نبا لاق ء سانلا نم ةعامج ة ةرضحب نعالتلا نسي (۳)

 عمج هرضح هن أ ىلع اذه لدف ء مهنانسأ ةثادح عم هورضح ء دعس نب لهسو « رمع

 داعملا داز] . (لاجرلل ًاعبت رمألا اذه لثم نورضح انا نايبصلا ناف ء ريثك

 . عدرلاو رجزلا يف غلبأ اذهو . )٥/۳۱۹([

 يف انعالتف) : فہ دعس نب لهس لوقل . دجسملا يف نعالتلا نوكي نأ بحتسيو
 . )۱٤۹۲([ ملسمو (۵۳۰۹) يراخبلا هاور] (دهاش انأو دجسملا

 =« يضاقلاو مامإلا ةرضحب نوكي ناعللا نأ هيف) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

11۰ 



 : ةعبرا

 ةبئاغلا ( يتجوز هب تيمر امیف نيقداصلا نمل يننإ هللاب دهشآ)

 هذه يتجوز : هلوقب اهل راشآ ةرضاح تناك ناو ۷ (انزلا نم ةنالف)

 : لاقف تاملكلا يف ُهَرَكَذ « هیفنی دلو كانه ناك ناو

 وه (سیلو انزلا نم دلولا اذه نأو)

 نامزلاب ظيلغت هناف « ناعللا ظيلغت عاونآ دحآ وهو « سانلا نم عمجمبو-
 كلذ يف عضوم فرش يف ناکلاو « رصعلا دعبف ء نامزلا امأف < . عمجلاو ناكملاو

 ةبتكملا (46/5) ملسم حرش] (ةعبرأ مهلقآ سانلا نم ةفئاط عمجلاو « دلبلا

 . [ةيرصعلا

 ول : يعفاشلا لاق . جوزلاب أدب لجو رع هللا نل  ناعللاب أدبي يذلا وه لجرلا )١(

 . ٩۷([ /4) ملسم حرش] . ةفينح وبآ هححصو ء اهناعل حصي مل هلبق ةأرملا تنعال

 ةنسلاو نآرقلا يف ةروكذملا ظافلألا ىلع ديزي نأ رقتفي ال) : هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشآ : لوقي نأ جاتحي الف « كلذ بحتسی ال لب « ائي "بسم

 لب « كلذ وحنو « ةينالعلا نم ملعی ام رسلا نم ملعي يذلا ةداهشلاو بیغلا ملاع

 نمل هنإ هللاب دهشآ : لوقت يهو « نیقداصلا نمل ينإ هّلاب دهشآ : لوقي نأ هیفکی

 هنإ : يه لوقت نأ الو ء ینزلا نم هب اهتیمر ايف : لوقي نأ جاتح الو « نیبذاکلا
 .[(۳۲۱ /۵) داعلا داز] (ینزلا نم هب ينامر ايف نيبذاكلا نمل

 نم) : (۲۸۳ ۰۲۸۲ /۸) حاحصلا يناعم نع حاصفالا يف ةريبه نبا ریزولا لاقو
 . انزلا نم هب اهامر ايف . نیقداصلا نم هلوق دعب دازي نأ طرتشا نم ءاهقفلا
 الو : لاق . انزلا نم هب ينامر امیف : لوقت نأب اهسفن نع اهیفن يف طرتشا كلذکو
 اذه هيف ركذي مو « هنّيبو كلذ لزنآ یلاعتو هناحبس هللا نل « كلذ ىلإ جاتحي هارآ

 هناف  ماللاو فلالاب  نیقداصلا نم : لاق اذإ هنأل ؛ ىرأ ايف كلذو « طارتشالا

 هذه يف فيكف ء نیقداصلا نم نكي ۸ ةبذك هدمع يف بذك اذإف « سنجلا قرغتسي
 . (!؟ اهيف نعال يتلا ةلاحلا



 تاملکلا هذه نعالملا لوقیو ''' (ينم)

 هتجوز لجرلا فذق اذإ : اولاق « هناعل يف هرکذپ نأ لمحلا یفنل ةيعفاشلا طرتشي ()
 . هناعل يف هافن نإ دلولا هنع یفتنیو « ابهنیب ةيجوزلا تلاز اهنعالف « انزلاب
 . [(۳4۲ و ۳۳۵ /۲) ينيبرشلا بیطخلل عانقالا]

 يقرخلا لوق وهو . عضت یتح دلولا يفني نأ هل سيل هنأ ىلإ ةفينح وبآ مامالا بهذو
 یتح یفتنی الو « عضولا لبق هیفنب لمحلا يفتني ال) : لاق ثيح ةلبانحلا نم

 ۱ . (هیف دلولا يفتنيو عضولا دعب اهنعالی
 يف هرکذ ىلإ جاتحم الو شارفلا لاوزب دلولا يفتني) : دمحأ باحصآ نم ركب وبآ لاقو

 یناکلاو ٦٦( و ۲۰/۸) ینغلاو )٦۸۹( دهتجلا ةيادب : رظنا] (ناعللا
۱ .])044/5( 

 : هللا همحر ميقلا نبا ليصفت
 : وهو « هنم ذب ال ليصفت عضوم اذه) : هللا همحر ميقلا نبا لاق

 نم لماح يهو تنز اهنأ ملعو ء هب اهامر ام ىلع ًاقباس ناك نإ لمحلا نأ ١

 اهنإف « ناعللا يف هيفني نأ هل لحي الو « هناعلب هنع يفتني الو ء ًاعطق هل دلولاف

 مكح ليزي ال اهانزف « هب ًاقحال لمح ا ناكو « هل ًاشارف تناك هب تقلع ال

 . هب هقوحل
 تءاج ناف « هيف رظني اذهف « هب اهفذق دق يذلا اهانز لاح اهلمح ملعي ۸ ناو -۲

 هنع يفتني الو « هل دلولاف « هب اهامر يذلا ینزلا نم رهشآ ةتس نم لقأل هب

 : رظن « هب اهامر يذلا ىنزلا نم رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو نإو « هناعلب
 . اهانز لبق اهأربتسا نوكي نأ امإف أ

 . اهئربتسي مل وأ
 مل وأ « هافن ءاوس « ناعللا درجمب هنع دلولا ىفتنا ء اهآربتسا ناك ناف : ىلوألا ةلاح ا

 - هرکذ طرتشی نم دنع هرکذ نم دب الو - هفنپ
 نم نوکی نآو « هنم دلولا نوکی نأ نکمآ انه اهف ء اهتربتسی مل ناو : ةيناثلا ةلاحلا

 داز] (هفنی مو هنم هنوک نکمآ هنال « هب ق الإو « یفتنا ناعللا يف هافن ناف « ينازلا
 . [(۳۲۳ /ه) داعلا

۱۱ 



 مکحلا وأ (مكاحلا هظعی نأ دعب ةسماخلا ةرلا يف لوقیو تارم عبرآ)

 ۲۶ ۰ ایندلا باذع نم ّدشأ هنأو ؛ ةرخآلا يف ىلاعت هللا باذع نم هل هفیوختب

 لوقو . انزلا نم هذه هب تیمر |ےف (نيبذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل یلعو)

 . ةنسلا نم وه لب ء ناعللا يف بجاوب سیل ةعامج يف ربنملا ىلع فنصلا

 ةجوزلا نعالت مل نا جوزلا يأ (هناعلب قلعتیو)

 : اهدحآ (ماكحأ ةسمخ)

 فذقلا دح يأ (دحلا طوقس)

 . ةنصحم ريغ تناك نإ هنع ریزعتلا طوقسو « ةنصحم تناك نإ (هنع)

 م نإ ةرفاک وأ تناك ةملسم اهانز دح يأ (اهیلع دا بوجوو) يناثلاو

 . نعالت

 يهو . ةدبؤملا ةقرفلاب فنصلا ريغ هنع ربعو (شارفلا لاوزو) ثلاثلاو

 . هسفن نعاللا بذك ناو « ًائطابو  رهاظ ةلصاح

 بسن اهنع يفتني الف ةنعاللا امآ  نعاللا نع (دلولا يفنو) عبارلاو

 . دلولا

 ةنعالملل (میرحتلاو) سماخلاو

 2 لاق هلل ہلا لوسر نأ (159) ہحیحص يف ملسم یور دقو ¢ عج ریو

 . (ةرخآلا باذع نم نوهآ ايندلا باذع» : نعالی نأ لبق نیجوزلا نم دحاو

۱۳۳ 



 ول ء نيميلا كلمب اهؤطو الو اهحاکن نعالملل لحي الف ('''دبألا ىلع)

 طوقس اهنم : ةسمخلا هذه ىلع ةدايز تالوطلا يفو . اهارتشاو ةمأ تناك

 . ذحب ال كلذ دعب انزب اهفذق ول یتح نعالت مل نإ جوزلا قح يف اهتناصح

 . هناعل ما دعب جوزلا نعالت يأ (نعتلت نأب اهنع دما طقسیو)

 . ًارضاح نعاللا ناك نإ اهناعل ین (لوقتف)

 رركتو (انزلا نم هب ينامر امیف نييذاكلا نمل اذه ًانالف نأ هللاب دهشأ)

 مالكلا اذه ةنعالملا

 اہناعل نم (ةسماخلا ةرملا يف لوقتو . تارم عبرأ)

 يف ی اعت هللا باذع نم اه هفيوختب مكحملا وأ (مكاحلا اهظعي نأ دعب)

 كلام لاقف : ناعللاب ةقرفلا يف ءاملعلا فلتخا) : ہللا همحر يوونلا مامإلا لاق (۱)
 اهحاكن هيلع مرحیو « نعالتلا سفنب نيجوزلا نيب عقت : روهمجلاو « يعفاشلاو
 . [(48 )٤/ ملسم حرش] (ديبأتلا ىلع

 عقت : رفز لاقو (امھٹیب يضاقلا قّرفي ىتح ةقرفلا عقت ال انعتلا اذإ) : ةيفنحلا لاقو
 . 7١([ 5 /۲) ینانیغرملل ةيادهلا] . ثیدح اب ةدبؤملا ةمرحلا تبثت هنأل |هنعالتب

 حيجرتلا
 - رميوع يأ - هلوق امأو) : ہللا همحر يوونلا لاق « روهمجلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 : لاقف ًادتبا مث د « لقتسم مات مالک وهف < اهتکسمآ نإ هللا لوسر ای اهیلع تبذک

 ناعللا نأ هال اھقلط ابو اهکسمی ال هنأ يف هلوقل ًاقيدصت ءًائالث قلاط يه

 هل لاقف ء ًاثالث قلاط يه : لاقف « قالطلاب اهميرحت دارأف هيلع اهمرحي ال
 اذهو ء كقالط عقي الف « اهيلع كل كلم ال يأ « اهيلع كل ليبس ال » لَك يبنلا

 .[(۹۰ )٤/ ملسم حرش] (ناعللا سفنب لصحت ةقرفلا نأ ىلع ليلد



 . ایندلا باذع نم دشآ هنأو ةرخ الا

 ركذ امو انزلا نم هب ينامر ايف (نیقداصلا نم ناك نإ هللا بضغ َلعو)

 ولو . ةمهفم ةراشإب نعاليف سرخألا امأ « قطانلا يف هلحم روكذملا لوقلا نم

 وأ « هللاب فلحأ : نعالملا لوقك فلحلاب ةداهشلا ظفل ناعللا تاملک يف لّدب

 . لع هللا بضغ : هلوقو يلع هللا ةنعل : اطوقك هسكع وأ نعللاب بضغلا ظفل

 يف حصی مل عبرألا تاداهشلا ما لبق نعللاو بضغلا نم لك ركذ وأ
 ۱ ''۔میمحلا

 لدبآ نإو) : ٣۴۷( /۱۷) - ةيناثلا ةلمكتلا - بذهلا حرش عومجلا يف لاق (۱)

 بضغلا نآل زوج : امهدحآ : ناهجو هیفف  بضخلا ظفلب ةنعللا ظفل لجرلا
 . (هیلع صوصتلا كرت هنال زوجي ال : يناثلاو « ظلغأ

 ًاعابتا كلذ حصي مل) : (۳46/۲) عانقالا يف لاقف « زاوجلا مدع ينيبرشلا راتخاو
 . (صنلل

 لدبأ نإف « عرشلا يف ةدراولا ظافلألا ةروصب نايتإلا « ةلبانحلاو « ةيكلاملا طرتشا دقو

 لدبأ وأ ؛يلدأ : وأ . فلحأ : وأ  مسقآ : هلوقك « نيميلا ظافلأ ضعبب ةداهشلا

 كرت هنأل « هب ٌدتعُي مل « هريغ وأ  طخسلاب بضغلا وأ ء داعبالاب ةنعللا ةظفل
 يفاكلاو )٥۸/۳( ينايرغلا .د « یکلا ا هقفلا ةنودم :رظنا] . صوصتلا

 ۱ )٥۸٦/٤([.

 : ناعللا باب يف لئاسم
 ١ نعالتلا ةقرف عفت اذایب اوفلتخا :

 . مكاحلا مكحو (ناعلب الإ متت ال ةقرفلا نأ ىلإ ةیفنح ا بهذ أ

 نأ  دمحأ مامإلا نع نيتياورلا نم حجارلا يف  ةلبانحلاو ةیکلا ا بهذو ب
 . مكاحلا مكح نود (ناعلب عقت ةقرفلا

 =. ةأرملا نعالت مل ناو « ةصاخ جوزلا ناعلب ةقرفلا عقت : يعفاشلا لاقو ۔ج

۱۱۵ 



 )٦۲۹([. ةمالا ةحرو (۲۹۰ /۸) حاصفالا : رظنا1-
 ىلع يعفاشلا قفاو ًادحأ ملعت الو) : [(۵۳ و ۵۲ /۸) ينغملا] يسدقما ةمادق نبا لاق

 الو « نينعالتملا نيب قيرفتلاب درو اینا عرشلا نأل) : لاقف للع مث . (لوقلا اذه
 « امهنم ناعللا مامت دعب امھنیب 5 يبنلا قّرف امنإو « امهدحأ ناعلب نینعالتم نانوكي

 . الإ يبنلا لعفو ةنسلا لولدم فلاخي مكحت هلبق ةقرفلا عوقوب لوقلاف
 نيح ًالجر رمأ ةي ىبنلا نأ» : دین سابع نبا نع دواد يبأ ننس يف تبث دقو : تلق

 . «ةبجوم اهنإ : لوقيو ةسماخلا يف هيف ىلع هدي عضي نأ : انعالتي نأ نينعالتملا رمآ
 ةياورلا هذهو . [ينابلألا اهححصو (۳۶۷۲) يئاسنلاو (۲۲۵۵) دواد وبأ هاور]

 . هللا ہمحر يعفاشلا بهذم يوقت

 ؟ ال مأ هسفن بيذكتب ةقرفلا عفترت له : اوفلتخاو - ۲

 . اهجوزتی نأ هلو « دحلا دلجيو عفترت : ةفينح وبآ لاقف -أ

 عفترت ال ةدبؤم ةقرف يه : هیتیاور رهظآ يف دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو ب
 .[(4۳۰) ةمالا ةحر] . لاحب

 ةنسلا تضمف» : تش لهس لاق (۲۲۵۰) دواد وبآ یور دقو حجارلا وهو : تلق

 . حيحص وهو ادب ناعمتج ال مث ایهنیب قّرفي نأ نینعالتلا ین دعب

 يراخبلا حيحص يفف « اهنم ثريو هنم ثرتو همأب قحلي دلولا نم ىفتنا اذإ - ۳

 نم ىفتناف « هتأرماو لجر نيب نعال ءب يبنلا نآ» : دشت رمع نبا نع (0۳۱۵)
 (07:94) ثيدح بقع يراخبلا لاقو «ةأرملاب دلولا قحلأو « (هنيب قّرفف ءاهدلو
 « نينعالتملا نيب قّرفي نأ امهدعب ةنسلا تناكف » : باهش نبا لاق جيرج نبا لاق

 هثرت اهنأ اھٹاریم يف ةنسلا ترج مث : لاق « همأل ىعدي اهنبا ناكو ًالماح تناكو

 . «هل هللا ضرف ام اهنم ثريو

 ثيدح يفف ء ًاقداص اهنعال يذلا اهجوز ناك ولو ء ناعللاب ةنعالملا رهم طقسي ال - ٤
 تلخد دقف ًاقداص تنك نإ « كل لام ال» : لاق « يلام : لجرلا لاق نالجعلا ينب

 . )۱٤۹۳([ ملسمو (۵۳۱۱) يراخبلا هاور] «كل دعب وهف ًابذاک تنك ناو ء اهب



 "۳" ةّدعلا عاونآو ةّدتعملا ماكحأ يف لصف

 . دتعا نم مسالا : ةغل يهو

 وأ رهشأ وأ ءارقأب اهمحر ةءارب اهيف فرعي ةّدم ةأرملا صبرت : ًاعرشو

 . لمح عضو

 اهجوز (اهنع ٌقوتم : نيبرض ىلع ةدتعلاو)

 . (اهنع وتم ريغو)

 ةمأ وأ ةّرح (تناك نإ) اهجوز ('””اهنع قوتملاف)

 اهجوز ةافو نع (اهتّدعف ًالماح)

 ىلإ لمحلا ةبسن ناكمإ عم * نیمأوت يناث ىتح هلك (''لمح ا عضوب)

 . اهجوز ىلع اهعجفتل وأ ء اھجر ةءارب ةفرعمل ةذم ةأرملا صبرت : ةدعلا (۱)

 مومع هيلع لد اك « اقافتا لخدي مل وأ « اهب لخد ءاوس « توملاب بجت ةافولا ةدع (۲)
 ٌرقتسي قادصلا نأ ىلعو « لوخدلا لبق ناثراوتي هنأ ىلع اوقفتاو « ةنسلاو نآرقلا
 , اثراوتف « ماكحألا هب تّرقتسا دقعلا ءاهتنا ناك امل توملا نأل ء ىّمسم ناك اذإ
 . ةدعلا تبجوو « رهملا ٌرقتساو

 . [5: قالطلا] # هَل نمی نآ لا ترا لم : ىلاعت هلوقل (۳)
 الگ یبنلا تءاجف « لايلب اهجوز ةافو دعب تسفن اأ دن ةيملسألا ةعيبس ثيدحلو

 00 .[(9770) يراخبلا هاور] . تحکنف اه نذأف ء حكنت نأ هتنذأتساف
 وأ دي هل رهظت نأك « ناسنإ قلخ هيف نيبتي ام تطقسأ اذإ لماحلا ةذع ىضقنت )٤(
 . رخآلا دلت ىتح ةّدعلا ضقنت مل ءرخآ اهنطب يفو ًادلو تدلو اذإو ءلجر

۱۷ 



 لماح نع هلثمل دلوي ال يبص تام ولف « ناعلب يفنمك ًالاتحا ولو تيما

 . لمحلا عضوب ال رهشألاب اهتّدعف

 « اهیلایلب مايألا نم ًارشعو رهشآ ةعبرآ اهتّدعف ''' ًالئاح تناك ناو

 یفوتلا ريغو ء ًاموی نیئالث رسکنلا لمکیو « نکمآ ام " ةلهالاب رهشألا ربتعتو

 ° ةّلعلا بحاصل بوسنلا لمح ا عضوب اهتّدعف ًالماح تناك نإ اهجوز اهنع

 بحاوص يأ (تاوذ نم يهو ""الئاح تناك نإو)

 نأب ًارهاط تقلط نإف (۳ راهطألا يهو « ءورق ةثالث : اهتّدعف ضيحلا)

 دتعتف هل سيل لمحلا نأ نيبت هلثل دلوي ال ًاريغص اهنع تی ا اهجوز ناك ال هنأل (۱)
 اهیلع دقعلا دعب تعضوو اهجوزل ًاشارف تناك اذإ ام فالخب اذهو « رهشآلاب
 نم هنأ رهاظلا نأل « لمحلا عضوب دتعت اهنإف  ءطولا ناکما عم « رهشآ ةتسل

 . اهجوز
 . لماح ريغ يأ (۲)
 . ةيرمقلا رهشالا يهو (۳)

 وأ ء ةايحلا يف ةقرافم « ةيعجر وأ تناك ةنئاب « ًاقلطم لمحلا عضوب لماحلا ةّدع )٤(

 داز] ٤[ : قالطلا] * نه َنْعَصَي نأ هجا املا لو : لاقف  اهنع ىفوتم
 .[(6۰۸/۵) داعلا

 . لماح ريغ يأ )٥(
 ؟ ضیحا مآ راهطالا يه له ء ءارقألا يف ءایلعلا فلتخا )٦(

 لوقب الدتساو « راهطألا ءارقالا نأ ىلإ یعفاشلاو كلام نامامالا بهذ - ۱
 .[(0۷۷ /۲) كلام هاور] (راهطألا ءارقألا منإ) : اغ ةشئاع

 الك هللا لوسر لوقب الدتساو ء ضیح ا اأ ىلإ دم أو ةفينح وبأ نامامالا بهذو ١
 «اهئارقآ مايأ ةالصلا عدت» : ضاحتست تناكو ات شحج تنب ةبيبح مأل
 =. [ينابلألا هححصو (۲۸۱) دواد وبآ هاور]
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 ةا ةضيح يف نعطلاب اهتدع تضقنا اهقالط دعب ةيقب | اهرهص نمز نم يق

 . ًاءرق بس ال اهضيح نم

 ءرقلا نيب ام یلص مث يرهطتف ِكؤرق ّرم اذإو . يلصت الف كؤرق ىتأ اذإ» : ب هلوقلو-

 . [ينابلألا هححصو (۳۵۸) یئاسنلاو (۲۸۰) دواد وبأ هاور] «ءرقلا ىلإ

 هجام نبا هاور] (ضيح ثالثب دتعت نأ اغ ةريرب ترمأ) : اغ٣ ةشئاع تلاقو
 ةمالا دتعتو) : هو رمع لوقلو . [(۲۱۲۰) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو

 هححصو - هجيرخت قبس - دبعلاو را قالط يف ينطقرادلا هاور] (نیتضیح
 . ١6٠١([ /۷) ءاورالا يف ینابلألا

 : حيجرتلا

 ناك اذإو  رهطلا ىلع ةراتو ء ضیح ا ىلع ةرات ةغللا يف قلطی ۰ كرتشم ظفل ءرقلا

 ىلإ عوفرلاب ءرقلا ریسفتو « لیلدب الا نیینعمل ا دحأ ىلإ ريصملا زوجي الف ۰ كلذک
 نآو ايس ال . هيلع فوقولا يباحصلا ريسفت ىلع مدقم يب هللا لوسر
 دتعت نأ ترم اأ دف ةريرب ةصق يف هيب هللا لوسر نع تور اف ن٣ ةشئاع
 ام ىتم هنأ ملعلا لهآ دنع ةدعاقلاو « اهتیاور اهاوتف تفلاخ دقو « تاضیح اب

 ًاعوفرم ًائيدح يوري دق هنأل  یأر اب ال یور امہ ةربعلاف  هتیاور يوارلا فلاخ

 . 35 لوسرلا نع هتیاورب ةربعلاف . هداهتجاب يتفيف یسنی مث
 هدعب مدلا تأر اذإ ثلاثلا رهطلا رخآ ابتدع نم يهتنت ؛ رهطلا ءرقلا لاق نم (۱)

 نم اهاستغا دعب اهتدع نم يهتنت ء ضیا ء ءرقلا لاق نمو . اهتّدع تضقنا

 . ةريخألا اهتضيح
 (ضیح)ل س (ضیح) س (ضیح) دد : رهطلا ءرقلا : لاق نم

 ةثلاثلا ةضيح اب اهوخدب ابتدع يهتنت

 ل( ضيح) افك (ضیح) نم (ضیح) طس : ضیحلا ءرقلا : لاق نم
 ةثلاثلا ةضيحلا دعب اهتدع یهتنت

۱۹۹ 



 ةدتعلا كلت (تناک نإو)

 تناك وأ ء سأيلا نس غلبت لو ""الصا ضحت مل ةرببک وأ (ةریغص)

 صبرتتف « هعفر ام ملعت ملو « سايإلا نس غلبت نأ لبق اهضيح عفترا ناك ناف )١(

 . رهشألاب دتعت مث ء لمح ا ةذم رهشأ ةعست
 ‹ هعفر ام يردت الو اهضيح عفترا تلاق اذإ) : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . 12١9/5 5) ىواتفلا] (تجوز اهيف ضحت مل ناف ء ةنس لجؤت اهنإف
 الب ضراعلا لاوز رظتنت اهنإف ء عاضرلاو ضرملاك ؛ ضراعل عفترا اف) : اضيأ لاقو

  هنع صوصنملا يف دمحأو كلام بهذمف « هعفر ام يردت ال عفترا ىتمو « بير

 ىضق امك « لمحلا ةذم ثكمت نأ دعب تاسيآلا ةدع دتعت اهنأ : ىعفاشلل لوقو

 يف نعطت ىتح ثکم اهنأ ؛ ديدجلا يف يعفاشلاو ةفینح يبأ بهذمو . رمع كلذب
 یواتفلا] (اهيلع ميظع ررض اذه ينو « تاسيآلا ةّدع دتعتف سايإلا نس

 )۳۶/ 5١([.

 ال اهضيح عفترا اذإ ءورقلا تاذ « ثلاثلا عونلا) : )۱٥/٥( یفاکلا يف ةمادق نبا لاق
 « لمحلا نم اهتءارب ملعتل اهيف صبرتت رهشأ ةعست ؛ ةنس اهتدعف « هعفر ام يردت

 . رهشأ ةثالث كلذ دعب دتعت مث « هتدم بلاغ اہنأل
 ال ‹ ہي راصنالاو نيرجاهملا نيب هو رمع ءاضق اذه : هللا همحر ىعفاشلا لاق

 . (ًاعامجإ راصف هانملع « رکنم هرکنی
 انس تغلب اذإ) : (۱46/۱۸) - ةيناثلا ةلمكتلا - بذهلا حرش عومجلا يف لاقو

 رهشآ ةثالث اهتذعف  ةنس ةرشع سمخک « ضحت ملف بلاخلا يف ءاسنلا هيف ضیحت
 ركب وبآ فعضو ء هنع نیتیاورلا ىدحإ يف دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو

 ‹ هباحصأ اهيف فلاخف بلاط وبأ اهاور : لاقو ءاذمل ةفلاخملا ةياورلا هباحصأ نم

 . ةنس دتعت اهنأ دمحأ نع بلاط وبآ ىورام كلذو

 ء نضحي مل يئاللا نم هذهو + نصي زل لَو # : ىلاعت هلوق ؛ لوألا لوقلا هجوو
 نس غولب لبق تضاح ول اذهلو « اهريغ لاحب ال ةّدتعملا لاحب رابتعالا نألو
 «ضيحلاب تدتعا « نينس رشع اهو ضيحت نأ لثم « بلاغلا يف ءاسنلا هلثل ضیحب

 = هلهو « ءورقلا تاوذ نم اهنإف « هعفر ام يردت الو اهضيح عفترا نم قرافو

۱۳۰ 



 )١( ۔ پس

 می . (نهنم نکت>

 ءاضقنا لبق تضاحف « روهشلاب تدتعاف « دعب ضحت مل اغلاب تناك اذإ : (۱) ةلأسم

 نب دیعس : مهنم « ءاهقفلا ةماع لوق يف ةدعلا فانثتسا اهمزل « ةعاسب ولو اهتدع

 دمحأو كلامو يروثلاو يرهزلاو يبعشلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو بیسلا

 . ةرصبلا لهأو ةنيدلا لهأو يأرلا باحصأو دیبع وبآو قاحساو

 عم ممیتلاک « لدبلا مکح لطب لّدبلا دجو اذإف « ضيحلا نع لدب روهشلا نأل كلذو
 . ۲۱45 /۱۸) بذهلا حرش عومجلا] . ءورق ةثالثب دتعت نأ اهمزلیو « ءاملا

 فانئتسا اهمزلی ال ةظحلب ولو اهدعب تضاح مث روهشلاب ابتدع تضقنا اذإ امآ

 . ةدعلا ءاضقنا دعب ثدح ینعم هنال ةدعلا

 ةثالثب ة ةدعلا تفنأتسا « تاسيآلا نم تراص مث « نیتضیح وأ ةضيح ةضيح تضاح ولو

 بجوف ء ضیا نم اهمامتإ رذعت دقو ء نيسنج نم قفلت ال ةّدعلا نأل . رهشأ

 . [قباسلا ردصملا] . رهشألاب اهليمكت
 : (؟) ةلأسم

 نكي مل مدلا نم هتأر ام نأ نيبتو « یضم ام مكح طقس « جوزلا نم لمح اہب رهظ نإ

 )١551/١8([. بذهملا حرش عومجملا] . اضيح

 )١( هتقوو اهضيح مايأ یسنتو « زییم الو اه ةداع ال يتلا ةضاحتسلا يه : ةريحتملا .

 تقولا ةيسان نأ ىلع نورخأتملاو نومدقتملا انباحصأ قفت هتا) : هللا همحر يوونلا لاق

 يف هيقفلا ريحت اهنأل  ءايلا رسكب  ةرّيحم ًاضيأ ىمستو . ةريحتم ىّمست ددعلاو

 زييمت الو « ًاتقوو ًاردق اهتداع تيسن نم ىلع الإ ةريحتلا مسا قلطي الو ء اهرمأ
 فرعت مل اذإ ةأدتبملا لب « ةيسانلاب صتخ ال ةريحتملا مكح نأ ملعاو : لاق .اه
 .[(4۳/۲) يوونلل عومجملا] (ةريحتم تناك اهمد ءادتبا تقو

 : ةريحتملا ةذع مکح

 ‹ رهشأ ةئالثب ءافتكالا ؛ باحصألا ريهامج هيلع يذلا) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 . ٤١۹([ /۲) ردصملا سفن] (حيحصلا وه اذهو
 ةنمح رمأ ةي يبنلا نال « رهشأ ةئالث ابتدع نأ ء دمحأ مامإلا نع ةياور يهو : تلق

 -ةضيح اه لعجف « ةعبس وأ مايأ ةتس رهش لک نم سلجت نأ اف شحج تنب



 ‹ رهشلا لوأ ىلع اهقالط قبطنا نإ ةيلاله (رهشآ ةئالث امتذعف ء ةسیآ وآ)

 رهشلا نم ًاموي نیئالث رسکنلا لمکیو « ًالاله هّدعيف رهش ءانثأ يف تقّلط ناف

 دعبو ءارقالاب ةّدعلا اهيلع بجو رهشألا يف ةّدتعملا تضاح نإف « '''عبارلا

 ۲ . ءارقألا بجي مل رهشألا ءاضقنا

 نود ايف جوزلا اهرشاب ءاوس (اهیلع ةذع ال اهب لوخدلا لبق ةقلطملاو)

 ۲۱ . ال مآ جرفلا

 . موصلاو ةالصلا اهیف كرتت « رهش لک يف ةضيحب اه مکحن اننألو  رهش لک يف-
 .[(۱۷ /۵) ةمادق نبال يفاكلا :رظنا] . هب ةدعلا يضقنت نأ بجیف
 مث ء ةلهالاب نیرهش تدتعا مث هتيقب تدتعا « رهشلا ءانثأ يف قالطلا عقو نإ )١(

 . ًاضيأ دمحأو كلام بهذم اذهو < ًاموی نيثالث مامت ثلاثلا رهشلا نم تدتعا

 . [(۱1۳ /۱۸) يوونلل عومجملا :رظنا]
 نيتيشاح لبق (1) مقر ةلأسملا رظنا )٥(

 مامإلا دنع اهيلع ةدع الف اهب لخدي م املاطف « روتسلا ىخرأ وأ اهب الخ ناو (۳)
 روتسلا ءاخرإو ةولخلاب ةدعلا باجيإ ىلإ دمحأ مامالا بهذو . هللا همحر يعفاشلا
 : طورشب

 .- ةفرغلا يف هعم اهدوجوب يأ اهب هملع -

 ہل دلوي ال نوكي نأ ال« اعرش وأ « اسح عنمی ام عم ولو ء اھٹطو ىلع هتردق -

 اھجر ةءاربب ملعلل « اهلثم أطوي ال وأ
 . ًاقلطم دتعتف اهنع وتم تناك ناف ؛ اهنع ىفوتم نوكت ال نأ - ۳

 ةلبان ا لیلد

 (رهلا بجو دقف  روتسلا تیخرآو « بابلا فيجأ اذإ) : نا رمع لوقب اولدتسا

 . [حيحص هدنسو : )۰ ۰۱۹) ةفيعضلا يف ينابلالا لاقو « هريغو ينطقرادلا هاور]

 الو « ًافوقوم حيحص « ًاعوفرم فيعض ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو) : ينابلألا لاقو

 -: نيرمأل « يأرلا درجمب لاقي ال هنأل عوفرملل دهاش فوقوملا :لاقي

۱۳۲ 



 ًانئاب وأ ًايعجر ًاقالط تقّلط اذإ لماح ا (ةمألا ةّدعو)

 ةدعك) هلوقو . ةّدعلا بحاص ىلإ ةبسن طرشب « ۲۳ هعضوب يأ (لمحلاب)

 . ةمألاك دلولا مأو ةبتاكملاو ةضعبلاو (''نیءرقب دتعت نأ : ءارقألابو)

 . "” (لايل سخو نيرهشب ٌدتعت نأ ةافولا نع روھشلابو)

 ےک سلال ےس ا رس

 یه مکضرف دو نهوسمت نأ بق نم َنُهوُمتَفَلَط ناو :  لاعت هلوقل فلاح هنأ : لوألا-
 . اهب الخ يتلا لمشت اهقالطاب يهف # عضو ام سو هر

 اهلف اهّسمی مل هنأ معز اذإ « ًارتس الو ًاباب هباتک يف رکذ ہللا عمسأ ) : حیرش لاقو
 حیحص دنسب يقهيبلا دنع وهو (۲۰۵/۳) يبطرقلا ریسفت] (قادصلا فصن

 . | هنع

 تلخدأ لجر يف لوقی ناك هنأ دشنم سابع نبا نع ًافوقوم هفالخ حص دق هنأ : يناثلا
 هاور] . قادصلا فصن هيلع : لاق ء اهّسمی مل هنأ معزف اهقلط مث هتأرما هيلع

 . [يقهيبلا
 - ةيناثلا ةلمكتلا - بذهلا حرش عومجملاو )۲۱۰/٥( مالا يف يعفاشلا بهذم رظناو

(۱۸/) . 

 )١( عضت ىتح لمحب لوغشم اهمحرو « كلذب الإ اهمحر ةءارب ملعي ال هنأل .

 دتعتو « نیتقیلطت قلطیو « نیتآر ما دبعلا حکنی) : لاق هنأ شاخ رمع نع حص ام (۲)

 هبو . [ هجيرخت قبس دقو - ینابلالا هححصو ینطقرادلا هاور] (نیتضیح ةمالا

 كانه نوکت نأ الإ ةّرحلا ةّدعك اهتّدع نأ ىأر نيريس نبا الإ ملعلا لهأ رثکآ لاق
 .۲۹۱/4(۲) رذنملا نبال ءاملعلا بهاذم ىلع فارشإلا] . ةيضام ةنس

 الا « ملعلا لهأ ةماع لوق يف لايل سمخو نارهش : اهجوز اهنع ىفوتملا ةمالا ةذع (۳)

 (۲۹۱/) رذنلا نبال ءالعلا بهاذم ىلع فارشإلا] . نيريس نبا نع ركذ ام

 . [ (۱۵۱/۱۸) - ةيناثلا ةلمكتلا ۔ بذهلا حرش عومجلاو

۱۳۳ 



 ‹ فصنلا لع (فصنو رهشب '''دتعت نأ قالطلا نعو) اهتّدعو

 ثيح لوآ هلعجف فنصلا امآو « هحیجرت یضتقی يلازغلا مالکو « نارهش :لوق

 : لاق

 وهو « رهشأ ةئالث اهتلع لوق يفو (ىلوأ ناك نيرهشب تدتعا نإف)

 '''باحصأألا نم عمج هيلعو يعفاشلا لاق اك  طوحلا

 عانقالا نتم نم اهانتبثأو . دتعت نأ : ةرابع دجوت ال طوطخملا نتملاو لصألا يف )١(
 . ةعوبطملا ةخسنلاو

 : يعفاشلا مامإلا بهذم يف لاوقأ ةثالث هيفف « روهشلا تاوذ نم ةمألا تناك نإ (۲)

 روهشلاك « اهردقب تناكف « ءارقألا نم لدب روهشلا نال ء نيرهشب دتعت انآ : اهدحآ
 . (قاحسإو « دمحأو ء يرهزلاو « ءاطع لوق وهو) . ةّرحلا ةدع يف

 لمح ا نال « رهشآ ة ةثالثب الإ لصحت ال محرلا ةءارب نال  رهشآ ةئ ةثالثب دتعت اهنأ : يناثلا

 مث ء ةغضم ًاموی نيعبرأ مث ء ةقلع اموی نيعبرأ مث ء ةفطن ًاموی نيعبرأ ثكمي

 رمعو « دهاجمو ء نسحلا لوق وهو) . لمحلا رهظيف « ةأرملا فوج ولعيو كرحتي
 . (كلامو ء ةعيبرو « يراصنألا ىيحيو « يعخنلاو « زیزعلا دبع نبا

 «ةّرحلا نم فصنلا ىلع نوکت نأ يضتقي سایقلا نال « فصنو رهشب دتعت اهنآ : ثلاثلا

 . تضّعبتف ضّعبتت روهشلاو « لمكف ۰ ضعبتي ال ءرقلا نالو دا يف انلق اك

 باحصأو « روث وبآو « يروثلاو « بّیسلا نباو « يبعشلاو « رمع نبا لوق وهو)
 (۱0/۱۸) - ةيناثلا ةلمکتلا - بذهلا حرش عومجلا :رظنا] . (يأرلا

 .[(۲ ٩۱ /5) رذنلا نبال ءالعلا بهاذم ىلع فارشالاو

 ھا



 یو

 عج موج ال يع

 یی’ وزٹ چود ےک

 اهماكحأو ةدتعلا عاونآ يف لصف

 . اهب قال نإ اهقارف نكسم يف ('''ینکسلا ةيعجرلا ةّدتعملل بجيو)
 امل بجي اكو ء اهتذع ءانثأ يف وأ اهقالط لبق ةزشان ال" (ةقفنلاو)

 . فيظنتلا ةلآ الإ « "”ةنؤملا ةيقب اه بجي ةقفنلا

 ةقفنلا بجتف (ًالماح نوكت نأ الإ " ةقفنلا نود ىنكسلا نئابلل بجیو)

 ام عيمج جوزلا ىلع قحت قحتست اهنإف « ًايعجر ًاقالط لوخدلا دعب هتأرما قلط اذإ (۱)
 . ملعلا لهأ نيب عامجإ لحم وهو « ابتدع يضقنت نأ ىلإ مْسقلا الإ ةجوزلا قحتست
 [(۲۷۷ /۱۸) بذهملا حرش عومجلا : رظنا ]

 . ةوسکلاو : عوبطلا حرشلا يف (۲)

 ةمطاف ةصق يف چل هلوق نم تبا ةيعجرلا ةجوزلا ىلع ةقفنلا بوجو )
 اهیلع اهجوزل ناك اذإ ةأرملل ینکسلاو ةقفنلا (نإ» : اهنع هللا يضر سيق تنب
 مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا ححصو (۳۹۰۳) يتاسنلا هاور] «ةعجرلا

[IAD . 

 ةلآ الإ : هلوقو . )۲٤۸/۲( يقشمدلا ينصحلا ركب يبأل رايخألا ةيافك :رظنا )٤(

 اذه ذخأم لعلو « اهاستغاو اهفيظنت قيحاسمو نوباصلا اهب دصقي : فيظنتلا

 ولو ةأرملا ةقفن يف لصألاو « ضحلا اهظحل فيظنتلا ةلآ نأب هداهتجا مكحلا

 نم ةأرملا ةفاظنف « رخآ ىلإ رصع نم فلتخي فرعلاو « فرعلا ىلإ عوجرلا « ةيعجر
 نم دكأتلا وأ « اهتعجارم لجأل « جوزلا قحل تيبلا يف ةسوبحم يهو اهتقفن ةلمج

 نم هنأ سانلا هيلع فراعتي ام اهيلع قفني نأ بجوف . هل دلو نم اهمحر ةءارب
 ةقلطم اہنوک لاح هيلع سيل اذهف « اهب ذذلتلاو عاتمتسالل داري ام امأ . اهقح
 . باضخلاو « بيطلاك « ةيعجر

 هونا و : :لاعت هلوق «ةقفنلا نود نئابلا ةجوزلل ینکسلا بوجو ةیعفاشلا ليلد )٥(
 لا ات ر سے لس سياكل رم

 يح نی وفا لح توا کنار نہتلع اویل شوراش الو جو نم رش کس ٌثیح نم



 "۲" . لمحلل ةقفنلا نإ : لیقو ء حیحصلا ىلع لمحلا ببسب اه

 ٤[. : قالطلا] # َنُهَلَمح حس

 نك نإ طرشب ةقفنلا نه بجوآو « لاح لکب تاقلطملل ینکسلا بجوأف : اولاق
 عومجلا :رظنا] . ّنه ةقفن ال لمح تالوأ ّنكي مل اذإ نبنآ ىلع دف  لح تالوآ
 . [(۲۷۷ /۱۸) بذهلا حرش

 : ًالماح نكت مل اذإ | اهتقفنو نئابلا ىنكس يف ءاملعلا فالتخا

 : لاوقأ ةثالث ىلع ًالماح نكت مل اذإ اهتقفنو نئابلا ىنكس يف ءاملعلا فلتخا
 . نييفوكلا لوق وهو « ةقفنلاو ىنكسلا اهل نأ : اهدحأ
 روث يبأو « دواد لوقو ء دمحأ بهذم یف ةياور وهو « ةقفن الو امل ىنكس ال هنأ : يناثلا

 . قاحسإو
 بهذم يف ةياورو ىعفاشلاو كلام لوق وهو « احل ةقفن الو « ىنكسلا اهل نأ : ثلاثلا

 نبال يفاكلاو (۳۲) ینانیغرملل ةيادهاو (4۷۱) دهتجملا ةيادب : رظنا] . دمحأ
 . ۲6۸۱ /۵) ةمادق

 : حيجرتلا

 يضر سيق تنب ةمطاف ثيدحل « ینکس الو اه ةقفن ال هنأ وهو يناثلا لوقلا حجارلاو

 لف لو ةقفن اهيلع قفنأ ناکو يلي يبلا دهع يف اهقلط اهجوز نأ اهنع هلل
 يذلا تذخأ ةقفن يل ناك نإف « لب هللا لوسر ّنملعأل هللاو : تلاق كلذ تأر
 كلذ تركذف : تلاق ء ًائيش هنم ذخآ مل ةقفن يل نكت مل ناو « ينحلصي

 . )1٤۸١([ ملسم هاور] «ینکس الو كل ةقفن الا : لاقف و هللا لوسرل

 ملف» : تلاق ةقفنلاو ىنكسلا يف لك هللا لوسر ىلإ هتمصاخف :تلاق ةياور ينو
 ملسم هاور] . «موتکم مأ نبا تيب يف ٌدتعأ نأ ينرمأو « ةقفن الو ینکس يل لعجی

 )١548([.

 نعط يتلا نعاطملا ىلع )٥/ ٥٥٤ - ٥٦٤٤( داعملا داز يف ء هللا همحر ميقلا نبا در دقو
 . هعجارف اهنع هللا يضر سيق تنب ةمطاف ثيدح لع اهب

 . (۲۷۸/۱۸) بذهملا حرش عومجملا :رظنا (۱)



 ّدحلا نم ذوخأم ةغل وهو (" دادحالا اهجوز اهنع ینوتلا ىلع بجيو)
 ٩ . مالا وهو

 ةنيزلا هب دصقي غوبصم سبل كرتب (" ةنيزلا نم عانتمالا) ًاعرش (وهو)

 مسيربإو ناتكو فوصو نطق نم غوبصملا ريغ حابيو . رمحأ وأ رفصآ بوثک

 . ةنيزلل دصقي ال غوبصمو

 وأ ماعط وأ بوث وأ ندب يف هلایعتسا نم يأ (بيطلاو) نم عانتمالاو

 الإ مارحف هيف بيط ال يذلا دمثإلاب لاحتكالاك مرحملا امأ . مرحم ريغ لحك

 اراه هحسمتو ًاليل هلمعتستف كلذ عمو « ةّدحملل هيف صخريف "" دمرك ةجاحل

 ثالث قوف تّیم ىلع ةأرما حت الا : لاق كي هللا لوسر نأ اغا ةيطع مآ ثيدحل (۱)

 الو . بصع بوث الإ ًاغوبصم ًابوث سبلت الو « ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ
 يراخبلا هاور] «رافظأ وأ طسق نم ًةذبن ترهط اذإ الإ ًابيط سمت الو لحتكت

 . [قالطلا يف (۹۳۸) ملسمو (051)
 صخر « بيطلا دوصقم نم اسيلو « روخبلا نم نافورعم ناعون : رافظألاو طسقلا

 . بّيطتلل ال ؛ مدلا رثأ هب عبتت ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ضيحلا نم ةلسغملل هيف
 . هللا همحر يوونلا هلاق

 . ةنيزلا تكرتو « هتافو لجال هيلع تنزح اذإ اهجوز ىلع ةأرملا تّدح : لاقي (۲)

 سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا» : لاق هنأ ب يبنلا جوز اغ ةملس مآ ثيدحل (۳)
 وبآ هاور] «بضتخت الو لحتكت الو « يلحل ا الو ء ةقشمملا الو ء بايثلا نم رفصعلا

 .( ۰۷۰ ۰) دواد يبا ننس حيحص يف ینابلالا هححصو (۲۳۰6) دواد

 )٤( رهاظلا يف ناضراعتم ناثیدح كلذ یف درو :

 ء ةملس وبآ يفوت نأ دعب ًاربص ينيع ىلع تلعج : تلاق انك ةملس مأ نع : لوألا

 -: راھٹلاب هيعزناو « ليللاب الإ هيلعجت الف هجولا بشي هنإ» : كي هللا لوسر لاقف
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 نم اهجوز ريغ ىلع ٌدحت نأ ةأرمللو . ًاراهن هلاعتسال ةرورض تعد نإ الإ

 ۳ كلذ تدصق نإ اهيلع ةدايزلا مرحيو « لقأف مايأ ةثالث يبنجأ وأ اه بيرق

 بجيو . مرحي مل دصق الب اهيلع تداز ناف

 يذلا نكسملا وهو يأ (تیبلا ةمزالم ةتوتبلاو اهجوز اهنع یفوتلا یلعو)
 نكسم نم اهجارخإ هريغ الو جوزل سيلو « اهب قال نإ ةقرفلا دنع هيف تناك
 0 ےہ ۱ 5۹
 . اهجوز يضر ناو هنم جورخ اه الو اهقارف

 : لاق ؟ طشتمآ ءىش يأب : تلق «باضخ هنإف ءانحلاب الو . بیطلاب يطشتم الود

 دواد يبأ ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو (۲۳۰۵) دواد وبآ هاور] . «ردسلاب)

 )٥٥٥([.

 ء مارم ا غولب يف رجح نبا ظفاح ا : مهنم « ملعلا لهآ ضعب ثيدحلا اذه نّسح دقو
 (۱۱۰) مقر ثیدح مارلا غولب : رظنا] . میقلا نباو « ربلا دبع نبا ظفاحاو

 داعلا دازو (4۷ - ۱/۱7) رلا دبع نبال دیهمتلاو « دادحتسالاو ةدعلا باب

(۵/ 1۰۲ -1۰۳)]. 

 يتلا ةاكشلا نأب نيثيدحلا نيب قیفوتلا ىلإ ربلا دبع نبا ظفاحلا بهذ كلذ ىلع ءانبو
 نم هيف ام دب ال ًاغلبم اهنم  ملعأ هللاو غلبت مل ۰ ال اب هللا لوسر اهيف لاق
 اه حابأل اهرصب باهذ فاخت ةرطضم ةجاتحم تناك ولو « اهاهن كلذلف « لحكلا
 اذهل دهشي رظنلاو «راهنلاب هيحسماو ليللاب هيلعجا» : اه لاق یتلاب لعف امک « كلذ

 نأ ىلإ ۰ لوصألا يف حابملا لاح ىلإ تاروظحملا لقنت تارورضلا نال < ء ليوأتلا

 ءاودلا سيلو « ةنيزلاب ع نيزتملا هفرملا مكحب هل مكحي ال ءيش ىلإ رطضملا نآل : لاق

 . يوادتلا نع ال ةنيزلا نع ةداحلا تیہن اناو « ءىش يف ةنيزلا نم يوادتلاو

 .[(۳۱۹/۱۷) ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا]
 الإ ء ثالث قوف تّيم ىلع حت « رخآلا مویلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي الد : ثیدحم (۱)

 . )١585(1 ملسمو (۱۲۸۱) يراخبلا ہاور] «ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع

 =« هل دبعأ بلط يف جرخ اهجوز نأ اهنع هللا يضر كلام تنب ةعيرفلا ثيدحل (۲)



 ناتکو ماعط ءارشل راهنلا يف جرخت نأك « جورخلا اه زوجیف (ةجاحل الإ)

 . كلذ وحنو نطق وأ لزغ عیبو

 نأ طرشب امهوحنو ثیدحو لزغل اهتراج راد ىلإ اليل جورخلا اهل زوجيو

 . اهتیب يف تیبتو عجرت

 وه امم كلذ ريغو اهدلو وأ اهسفن ىلع تفاح اذإ ًاضيأ جورخ ا اه زوجیو

 ۲ . تالوطملا يف روكذم

 لرتی مل يجوز ناف ؛ يلهأ ىلإ عجرآ نأ كك ہللا لوسر تلاسف : تلاق « هولتقف-
 : لاقف « ينادان ةرجحلا يف تنك الف < « معن : : لاقف « ةقفن الو « هكلمي ًانکسم يل

 رهشآ ةعبرأ هيف تددتعاف : تلاق . «هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف یٹکما)

 يذمرتلاو (۲۳۰۰) دواد وبأ هاور] . ناشع كلذ دعب هب ىضقف : تلاق « ًارشعو

 دواد يبأ ننس حيحص 2 ینابلألا هححصو (۲۰۳۱) هجام نباو (١١؟؟5)

 .[(5 )5 ١١

 ةيراع هنوكل لزنلا بحاص اهوح وأ ء كلذ وحن وأ ءًاودع وأ امده تفاخ نإ (۱)
 نم عنتما وأ « ًايدعت ىنكسلا اهعنم وأ « اهتّدم تضقنا ةراجإب وأ ء اهيف عجر

 ء لقتنت نأ اهلف « هب يرتكت ام دجت مل وأ « لثملا ةرجأ نم رثكأ هب بلط وأ ء هتراجإ
 ىنكسلا لعف اهيلع بجاولا امنإو « نكسلا رجأ لذب اهمزلي الو  رذع لاح اہنال
 داعلا دازو (۲۹۲ و ۲۹۱/۱۱) ةمادق نبال ينغلا :رظنا] . نكسملا ليصحت ال

 ٥۸۷([. / ہ)

 يجوز ! هللا لوسر ای تلق : تلاق اهنع هللا يضر سيق تنب ةمطاف نع ثیدح ا ينو

 ملسم هاورآ . تلوحتف اهرمأف : لاق ء ٌلع محتقی نأ فاخآو ء ًاثالث ينقلط

(۱۸۱)]. 

 نبا لأس دقف « اهيلع نمألا عم اهتراج وأ اهمأ تيب ىلإ ًاراہن اهجورخ زاوج امأو
 لاقف . شحوتسنانإ : نلقف  نهجاوزآ نهيلإ يعن نادم نم ٌءاسن هتل دوعسم

 -(ليللاب اهتیب ىلإ نکنم ةأرما لك عجرت مث « راهنلاب نعمتجت) : تلخ دوعسم نبا
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 (۱۳۳۷) روصنم نب دیعسو (۱۲۰7۲۸) فنصلا يف قازرلا دبع هجرخأ]-
 .[(۳1/۷) يقهيبلاو

 ضایب اهلهآ يتأت نأ اهجوز اهنع فوتملل صخر هت> رمع نأ ةبيش يبأ نبا یورو
 . اھراہن

 ةافو نم دتعت ةنبا هل تناك هنأ دشت رمع نبا نع (۱۲۰6) قازرلا دبع جرخأو

 عجرت نأ اهرمأ ليللا ناك اذإف ء مهيلإ ثدحتتف « راهنلاب مهيتأت تناكو ء اهجوز
 . [حیحص هدانسإو] . اهتيب ىلإ



 ءاربتسالا ماكحأ يف لصف

 . ةءاربلا بلط : ةغل وهو

 ًادبعت اهنع هلاوز وأ اهيف كلملا ثودح ببسب ةّدم ةأرملا صبرت : ًاعرشو

 . لمحلا نم اهمحر ةءاربل وأ

 نت ا لوق يف تأيسو شارفلا لاوز : امهدحأ : نيببسب بجي ءاربتسالاو

 فنصلا هركذو كلملا ثودح : يناثلا ببسلا . هرخآ ىلإ ةمالا ديس تام اذإو

 : هلوق يف

 وأ « ةيصو وأ « ثرإب وأ « هيف رايخ ال ءارشب (ةمأ كلم ثدحتسا نمو)

 هتجوز نكت ملو اه كللا قرط نم كلذ ريغ وأ « ةبه

 اهتطو ةدارإ دنع (هيلع مرح)

 ° (ةضيحب ضيحلا تاوذ نم تناك نإ اهئربتسي ىتح اهب عاتمتسالا)

 يبص نم ةلقتنم تناك ولو « اهعيب لبق اهعئاب اهآربتسا ولو« أركب تناك ولو

 0 . ةأرما وأ

 ىتح لمح تاذ ريغ الو ء عضت ىتح لماح أطوت ال» : ساطوأ ايابس يف و هلوقل (۱)
 . [ينابلألا هححصو (۲۱۵) دواد وبأ هاور] «ةضيح ضیح

 « تقتع وأ « تعيب وأ « أطوت ىتلا ةديلولا تبهُو اذإ) : دهم رمع نبا لاق (۲)

 -عویبلا يف ًاقیلعت يراخبلا هاور] . (ءارذعلا أربتسُت الو « ةضيحب اهر ًأربتسُیلف
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 ةمالا (تناک ناو)

 اهتذعف  (روهشلا تاوذ نم)

 اهنذعف "۳ (لمحا تاوذ نم تناك ناو . طقف رهشب)

 ةجوزلا ةمألا امأو ء اهژاربتسا هل ْنس هتجوز یرتشا اذإو (" عضولاب)
 ةيجوزلا تلاز اذإف * ًالاح اهژارمتسا بجي الف صخش اهارتشا اذإ ةّدتعملا وأ

 بجو ةّدعلا تضقناو هدعب وأ لوخدلا لبق ةمالا تقلط نأك ةدعلاو

 . [(اهأر بتسي نأ لبق ةيراجلاب رفاسپ له باب)-
 نع هللا دبع قيرط نم ةبيش يبأ نبا هلصوف لوألا هلوق امآ) : هللا همحر رجح نبا لاق

 بويأ قيرط نم قازرلا دبع هلصوف (ءارذعلا ًأربتست الو) : هلوق امأو . هنع عفان

 وأ  همدع ىلع لدت وأ « لمح لا عنمت ةراكبلا نأ ىري هنأكو : لاق . هنع عفان نع

 أريتست اذهو « دبعت ةبئاش ءاربتسالا يفف هريدقت ىلعو « رظن هيفو « ءطولا مدع

 . [(595 /5) حتفلا] (ضيحلا نم تسيأ يتلا
 )١( نيرهشب : ةياور دمحأ نعو . ةسيآ تناك وأ « دعب ضحت مل ةريغص نوكت ناک «

 لمحلا هيف رهظي يذلا تقولا هنأل رهشأ ةثالثب ىرخأ ةياورو .

 ‹ عانقإلا نتمو  طوطخلا نتملا نم اهانتبثأو ء ًالماح تناك ناو : لصألا يف (۲)

 . ةعوبطملا ةخسنلاو

 . ًابیرق ڑم دقو ساطوأ ايابس يف روكذملا ثيدحلل (۳)
 طلتخت ال ىتح اهمحر ةءارب لجأل نوكي ءاربتسالاو « اهب عاتمتسالا زاوج مدعل )٤(

 اهعضب كلمي الو « ةينهملا اهعفانمو اهتبقر كلمي ةجوزتملاو ۰ باسنألا
 . اهب عاتمتسالاو

 زوجيو « اهتدع نم اهغارف لبق اهؤطو هيلع مرحيف « هريغ نم ةدتعم ةمأ ىرتشا اذإ امآ

 نم بيصي نأ ساب ال) : ءاطع لاق : يراخبلا لاق « جرفلا نود اهب عاتمتسالا هل
 اهرشابي وأ اهلبقي نأ ًاسأب نسحلا ری مو : لاقو (جرفلا نود ام لماحلا هتيراج

 . [(اهأر يتسي نأ لبق ةيراحاب رفاسي له باب) عویبلا باتک ء يراخبلا حیحص]

۱۳ 



۲ ۱ 
 ° . ذئنیح ءارمتسالا

 ''' . اكن ةدع الو ةيجوز يف تسیلو ('''دلولا مآ دیس تام اذإو)

 تح (تآرمتسا)

 تاوذ نم تناك نإ رهشب اهؤاربتسا نوکیف يأ (ةمالاک اهسفن)

 هتمأ دیسلا ًأربتسا ولو « ءارقالا تاوذ نم تناك نإ ةضيحبف الاو ءرهشألا

 . لاحلا يف جوزتت نأ اهلو ء اهیلع ءاربتسا الف اهقتعآ مث ةءوطولا

 . هبسن ظفح ءاربتسالا هيلع بجوف ء اهعضب هيف كلم يذلا تقولا هنال (۱)

 اهعیب مرحیف « ناسنإ قلخ هيف نیبتی ام اهدیس نم عضت يتلا يه : دلولا مأ (۲)
 . ةّرح تراص اهدیس تام اذإف « هتایح ةدع اهدیس اهب عتمتسيو

 هذه يف ءاربتسا اهیلع سيلف . هل دلو مآ تراص امدعب اهجوز اهدّیس ناك اذإ (۳)
 . هتافو لبق ديسلا عاتمتسال ًالحم نكت مل األ ةلاحلا
 اذإ دلولا مأ ةدع نأ ىلإ ملعلا لهآ ضعب بهذو « ملعلا لهآ روهمج لوق اذه )٤(
 ال» : لاق هلو صاعلا نب ورمع ثيدحل « رشعو رهشآ ةعبرأ ء اھدیس اهنع تام
 «دلولا مأ ينعي ء رشعو رهشآ ةعبرأ اهنع یفوتم ا ةّدع « ةَ انيبن ةنس انيلع اوسبلت
 ةياور وهو . [دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلالا هححصو (۲۳۰۸) دواد وبآ ہاور]

 ٤٤([. /۵) ةمادق نبال يفاكلا] . دمحأ بهذم يف

۱۳۳ 



 ےہ
3 

 ی جا ير جم
 یو ٠ در سج

(۱) 
 . اهرسکو ءارلا حتفب

 ''' . هنبل برشو يدثلا صم مسا : ةغل وهو

 هجو ىلع صوصخم يمدآ فول ةصوصخ ةيمدآ نبل لوصو : ًاعرشو
 ۳  صوصخ

 5 5 5 1 )مس رما نبلب عاضرلا تبثپ امنإو
 ةيرمق نینس عست تغلب ۰ '*”ةّيح ةأ

 بيرغ يف ةياهنلا] . عاضرإلا نم مسا (عاضر - عاضّر) رسکلاو حتفلاب عاضرلا (۱)

 . [(۲۲۹/۲) ريثألا نبال ثيدحلا
 يتوهبلا روصنمل عنقتسملا داز حرش عبرملا ضورلاو (۳۹۶ /۲) ينيبرشلل عانقإلا ()

(۲۱۸/۳) . 

 هغامد وأ « لفط ةدعم يف هنم لصح ام وأ « ةأرما نبل لوصحل مسا وه : لوقن وأ (۳)
 . ۳٦٤([ /۲) ينيبرشلل عانقإلا]

 تافيرعتلا ] (عاضرلا ةدم يف ةيمدالا يدث نم میضرلا صم وه) : یناجرح ا لاقو

 )١١١([. یناجرجلل

 هبرش وأ « لمح نع باث آنبل نيلوحلا نود نم ّصم) : لاقف ملعلا لهأ ضعب هفرعو
 عبرلا ضورلا :رظناو (۹۵ /۳) يهيلبلل لیلدلا ةفرعم يف لیبسلسلا] (هوحنو
(۱۸/۳ ۲)] . 

 برش اذاف « عاضترالا ءانثآ ةيح ةعضرلا نوکت نأ عاضرلاب میرحتلل طرتشي له )٤(

 : كلذ يف ء ءاهقفلا فلتخا ؟ مر مل اہتوم دعب اهن
 ال نبللا نآل ؛ ءةّیح ا نبل مرحي اك ةتيملا نبل مرح هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذ - ۱

 . رذنملا نباو يعازوألاو روث ييآ لوق وهو « تومي
 -هنأل ء ةلبانحلا نم لالخلا لاق هبو « ةمرح ا رشني ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو  ؟

۱۳ 



 . ةجوزم وأ تناك ةّيلخ بیت وأ تناك "اركب

 دعب وأ اهتايح يف نبللا برش ءاوس يأ (ادلو اهنبلب ةأرملا تعضرأ اذإو)

 . اهتايح يف ًابولحم ناكو اهتوم
 عيضرلا يأ (هل نوكي نأ : امهدحأ : نيطرشب '''اھدلو عیضرلا راص)

 . ميرحتلا هب قلعتي ملف ةدالولل لحمب سيل نم نبل-
 اهتوم دعب هبرشف اهتايح يف اهنم بلح ول هنال : لاقو « ميرحتلا تابثإ ةمادق نبا حجرو

 . ءانإلا ىلع ديزي ال اہبدث نال ةمرحلا توبث عنمي ال اهيدث يف هؤاقبو « ةمرحلا رشنل
 يبص هبرشف « تتام مث « ءاعو يف اهنبل ةأرملا تبلح ولو : عومجلا ةلمكت يف يعيطملا لاق

 . ًامرحم روجولا لعج نم لک لوق يف ةمرحلا رشن
 دعب اهيدث نم عضترا ول اب ميرحتلا راشتنا مدع نوصقخت مهنأ « ةيعفاشلا بحذم نأ رهظف

 لبق ءاعو يفو اهيدث نم تبلتحا ول امآ ؛ اتوم دعب ءاعو يف اهيدث نم بلح وأ ءاهتوم

 . مهدنع ميرحتلا رشني هنإف اهتوم دعب هبرش مث اهتوم
 . 101717 /۱۸) عومجملاو (؟ 10 /۲) ةيادهلاو )۱٢١/۸( ينغملا : رظنا]

 رهظأ يف ةمرحلا رشن ء ًالفط هب تعضرأف ءطو ريغ نم نبل ٍةأرمال باث نإ (۱)

 يبأو « يعفاشلاو كلام بهذمو « دماح نبا لوق وهو « دمحأ بهذم يف نيتياورلا

 ىلا مکس : ىلاعت هلوقل ء رذنملا نبا هنع ظفحب نم لکود ةيفنحلاو « روث
 یطوب باث ول اک ميرحتلا هب قلعتف قلعتف ةأرما نبل هنألو ۲٤[. : ءاسنلا] # مُكَتََصِرَأ
 . داتعم هسنجف ردان اذه ناك اذإف « لافطألا ءاذغل تقلخ ءاسنلا نابلأ نألو

 ةيذغتل هب ةداعلا رت مل ردان هنأل « ةمرحلا رشنت ت ال : دمحأ بهذم يف ةيناثلا ةياورلاو
 حرش عومجملا] . حص لوألاو : ةمادق نبا لاق . لاجرلا نبل هبشأف . لافطألا

 ٤ ١٤([ /۸) ينغملاو (۲۲۳/۱۸) بذهلا

 مکر لا ْمُكحُمْمهَمَأَو # : ىلاعت هلوق ء عاضرلا زاوج ىلع لد دقو (۲)
 ةنبا نع يي يبنلا لوقو . ۲۲۳ : ءاسنلا] ٭ َةَعصرلا ترم مگتوْغاو

 يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج] «عاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ» : دینتچ ةزمح
 =« ةعاضرلا نم يخآ ةنبال اہنإد : اغ٣ ةملس مأ ةنبا نع لاقو . )6٦٤٥([

۱۳۵ 



 غلب نمو « عیضرلا لاصفنا مامت نم امهؤادتباو ةلهالاب ('''نیلوح لا نود)

 . ًابیرحت هعاضترا رثؤي ال نیتنس

 ةعضرملا (هعضرت نأ : يناثلا) طرشلا (و)

 فوج ةلصاو (۲تاقرفتم تاععضر سفغ)

 )0١١١([. يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج] «ةبیو ةملس ابأو ىنتعضرأ-

 نس يف ناك ام ميرحتلا هيف تبثي يذلا عاضرلا نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ (۱)

 ةيادب : رظنا] . ةفينح يبأ يبحاصو « دمحأو «يعفاشلاو « كلام لوق وهو « نيلوح ا
 ينغملاو ۳٦٣( /۲) ينيبرشلل عانقإلاو (۲6۳ ) ةمألا ةحرو (۳۹/۲) دهتجملا

 ءاملعلا فالتخا رصتخمو (۲۶۳ /۲) ةيادهلاو ۲۹٢( /7) ليبسلا رانمو )۸/ ١15(
 . [(۳۱۶7/۲) ي واحطلل

 عام ي نأ دارآ نمل نیاماک نوڪ نمد َنِْضْر ُثاَلَولأَو ¥ : یلاعت هلوقب اولدتساو
 نوش صلصفو :هلمسو # : هلوقبو « نيلوح ةعاضرلا ما لعجف . [۲۳۳ : ةرقبلا] رم ان رس رار

 اهدنعو اهيلع لخد ايي يبنلا نأ اغ ةشئاع نعو . ۲۱۵ : فاقحالا] 46 رب
 نم نرظنا» : لاقف « ىخأ هنا : تلاقف « كلذ هرک هنأک « ههجو ريغت هنأكف ء لجر

 . [(۱6۵0) ملسمو (۵۱۰۲) يراخبلا هاور] «ةعاجلا نم ةعاضرلا اناف . نكناوخإ
 ءاعمالا قتف ام الا عاضرلا نم مرحي ال» : و هللا لوسر لاق : تلاق ام ةملس مآ نعو

 . [حيحص نسح : لاقو (۱۱۵۲) يذمرتلا هاور] «ماطفلا لبق ناکو يدثلا يف

 (اهيف يبصلا عضري ثيح كلذو « يدللا مايأ يآ) : يناكوشلا لاق « يدثلا يف ىنعمو

 )٦/ ۳٥٣([. راطوالا لينو )٢/ ٦٦٦( رارجلا ليسلا]

 يدع نباو ينطقرادلا هاور] (نيلوحلا يف الإ عاضر ال) : لاق دق سابع نبا نعو
 .[فوقوملا احجر : (۱۱۳۳) مارلا غولب يف رجح نبا ظفاحا لاقو ًافوقومو ًاعوفرم

 تبنآو مظعلا زشنآ ام الإ عاضر الا : هلك هللا لوسر لاق : لاق هش دوعسم نبا نعو
 . ۲(ریبکلا ةعاضر يف باب) حاكنلا ي ۰ 1۰ ۰ ) دواد وبآ هاور] «محللا

  تاعضر سم نم لقأب نوکی ال میرحتلا نأ « هللا همحر يعفاشلا مامالا بهذم (۲)

 -دهتجلا ةيادب] . ًاضيأ مزح نبا لوقو « هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم وهو

۱۳۹ 



 الاو ربتعا تاعضر وأ ةعضر هنوكب يضق ایف  فرعلاب نهطبضو "" عیضرلا

 يدشلا نع ًاضارعإ سمخلا نم لک نیب عاضترالا عیضرلا عطق ولف" . الف
 . عاضترالا ددعت

 ةعضرملا يأ (اهجوز ريصيو)

 عيضرلا يأ (هل ابآ)

 داضلا حتفب (عضرلا ىلع مرجیو)

 ةعضرلا يأ (اهیلا جیوزتلا)

 عاضر وأ بسنب اهيلإ بستنا يأ ("اهبسان نم لک ىلإو)

 رانمو (۱۳۸ _ ۳۷ /۸) ينغلاو 1Y) /۲) ينيبرشلل عانق لاو (۳۵ /۲)->

 .[(۲۹۳ /۲) لیبسلا
 تاعضر رشع نآرقلا نم لزنآ ايف ناک) : تلاق اغ ةشئاع ثیدحب اولدتساو

 ايف نهو ی هللا لوسر يفوتف  تامولعم سمخب نخسن مث « نمّرحي تامولعم
 .[(۱45۲) ملسم هاور] (نآرقلا نم أرقي

 )١( عیضرلا فوج ىلإ ةعضرلا لوصوب ةربعلا يأ .
 هکر ت مث ۰ هنم صتماف يدثلا يبصلا مقتلا یتمف « ةرلا يه ةعضرلا : ةعضرلا ذح (۲)

 لاقتنالل وأ ۰ سفن قیضل عطق نإ امأف . ةعضر كلذ ناك ء ضراع ريغل هرایتخاب

 يهف ًابیرق دعي مل نإف « ةعضرملا هنع تعطق وأ « هيهلي ءيشل وأ ء يدث ىلإ يدث نم

 عومجلا] . حجرالا ىلع ةدحاو ةعضر كلذ عیمجف < « لاح ا يف داع ناو ء ةعضر

 )5١7/18-518([. بذهملا حرش
 ء باجحلا لزن ام دعب ّيلع نذأتسا سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نأ) : اغ٣ ةشئاع نع (۳)

 سيل سيعقلا يبأ اخأ نإف « ی هللا لوسر نذأتسأ ىتح هل نذآ ال هللاو : تلقف

 - اِ هللا لوسر يلع لخدف « سیعقلا يبأ ةأرما ينتعضرأ نكلو « ينعضرأ وه

۱۳۷ 



 ةعضرلا يأ (اهیلع مرحيو)

 الع نإو هيلإ بستنا نمو لفس ناو (" "هدلوو عضرلا ىلإ جیوزتلا)
 . هعم اوعضري مل نيذلا هتوخإك عیضرلا يأ (هتجرد يف ناك نم نود)

 ىلعأ ناك نم نود يأ (ىلعأ وآ)

 ''' . هماعأك عيضرلا يأ (هنم ةقبط)

 ًالصفم عاضرلاو بسنلاب مرحي ام حاکنلا تامرحم لصف يف مدقتو

 . هيلإ عجراف

 ء هتأرما ينتعضرآ نکلو ء ينعضرآ وه سیل لجرلا نإ « هللا لوسر اي : تلقف-
 : لوقت ةشئاع تناك كلذبف : ةورع لاق « كنيمي تبرت كّمع هناف هل ينذئا » : لاق

 ملسمو )٦٦٥٦( يراخبلا هاور] ۲ («بسنلا نم مرحب ام ةعاضرلا نم اومرح»

(0 ۱)] . ۱ 

 . اولزن ناو هدالوآ ىلإو هيلإ الإ رشتنی ال عیضرلا ةهج نم میرحتلا (۱)
 لا الو « هتاوخأو هتوخإ نم هتجرد يف نم ىلإ عیضرلا ةهج نم ةمرح ا رشتنت ال (۲)

 مرحي الف « هتالاخو هلاوخأو هتاّیعو همامعأك هیشاوح ىلإ الو ء همأو هیباک هلوصأ

 مرحي الو « هلاخ الو « هّمع الو ء هیخآ الو  عیضرلا لفطلا يبأ حاکن ةعضرلا ىلع

 سأب الو « هتلاخ الو « هتّمع الو ء هتخآ الو  مضترلا لفطلا مآ حاکن اهجوز ىلع

 عضترملا لفطلا ةوخإ - نبللا بحاص - اهجوز دالوآو ةعضرلا دالوآ جوزتی نأ

 . ١57([ /۸) ينغلا : رظنا] . هتاوخأو

۱۳۸ 



 براقألا ةقفن ماکحآ ین لصف

 ةقفنلاو . هدعب يذلا نع لصفلا اذه ريخأت نتملا خسن ضعب يفو

 . ريخلا يف الإ لمعتسي الو . جارخإلا وهو قافنإلا نم ةذوخأم

 ركذو . ةيجوزلاو « نيميلا كلمو « ةبارقلا : ةثالث بابسأ ةقفنللو

 : هلوق يف لوألا ببسلا فنصملا

 لهألا نم (نيدولوملاو نيدلاولا ةقفنو)

 نيدلا يف اوقفتا ًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ يأ « نيدولوملاو نيدلاولل (ةبجاو)

 . مهدالوأ ىلع ةبجاو هيف اوفلتخا وأ

 اولع نإو (نودلاولا امأف)

 وأ لام ىلع مهتردق مدع وهو (رقفلا : نيطرشب '''مھتقفن بجتف)

 اذإ مس ال « ء ملعلا لهآ قافتاب ةبجاو يمالسالا عیرشتلا يف نیدلاولا ىلع ةقفنلا )١(

 تیک دی اگر الو هللا اوڈیغاو 0 : ىلاعت لاق « امل بسك ال نیربقف اناک
 4 اًفوُرَعَم ایل ىف اعُهَبحاَصو #9 : ىلاعت لاقو . ۳١[ : ءاسنلا] # نسخ نول ابو

 شيعي نبالا نأ فورعملا نم سيلو « نيرفاكلا نيوبألا يف تلزنأ . ١6[ : ناقل]

 قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا] . ًاعوج ناتومی امھکرتیو لاعت هللا معن يف
(۳۶۸/6)] . 

 كلامو تنأ» : هلام نم ًائيش ذخأ هنال هدلاو هيلإ وکشی ءاج نمل ةي هللا لوسر لاقو

 . [نسح وهو (۳۵۳۰) دواد وبأ هجرخأ] «كيبال

 - هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ» : لپ هللا لوسر لاق : تلاق اغ ةشئاع نعو

۱۳۹ 



 .پسک

 ةنامز لجرلا نمز ردصم يه ةنامزلاو ('''نونجلاو رقفلا وأ ء ةنامزلاو)
 . مهتقفن بجت مل لام وأ بسك ىلع اوردق ناف ء ةفآ هل لصح اذإ

 اولفس نإو (نودولوملا امأو)

 "۲" نیدلاولا ىلع (مهتقفن بجتف)

 : اهدحآ (طئا رش ةثالثب)

 . هتقفن بجت ال ریبکلا ينغلا دلولاف (رغصلاو « رقفلا)

 . هتقفن بجت ال يوقلا ينغلاف (ةنامزلاو رقفلا وأ)

 ببسلا فنصلا رکذو هتقفن بجت ال لقاعلا ينغلاف (نونجلاو رقفلا وآ)

 : هلوق يف يناثلا

 . [(۳۵۲۸) دواد وبآ هج رخ ] «هبسک نم هدلو نإو-

 نٔیدلاولا ةقفن نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ) : رذنلا نبا لاق )١(
 ینغلا] (دلولا لام يف ةبجاو « لام الو امل بسك ال نيذللا نيريقفلا
۲6۳۷۳/۱۱۱ . ۱ 

 . [۲۳۳ : ةرقبلا1 © نور نوک ني مل دوو الو : ىلاعت لاق (۲)
 يدنع ! هللا لوسر اي : لاقف 2 ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق شيخ ةريره يأ نعو

 ‹ «كلهأ ىلع هقفنأ» : لاق ء رخآ يدنع : لاق « «كسفن ىلع هقفنآ» : لاق ؟رانید

 تنأ» : لاق ء رخآ يدنع : لاق . «كمداخ ىلع هقفنآ» : لاق ء رخآ يدنع : لاق

 . [ينابلألا هنسحو )۱٦۹١( دواد وبأ هاور] . «رصبأ

 نم عّيضُي نأ ًاثِإ ءرلاب ىفك» : را هللا لوسر لاق : لاق دین ورمع نب هللا دبع نعو

 . )١595([ دواد وبا هاور] «توقي



 ًاربدم وأ ةمأ وأ ادبع ًاقیقر كلم نمف "" (ةبجاو مئاهبلاو قیقرلا ةقفنو)

 دلبلا لهآ توق بلاغ نم هقيقر معطیف « هتقفن هيلع بجو ةمیہب وأ دلو مأ وأ

 يف يفكي الو « مهتوسك بلاغ نم هوسكيو « ةيافكلا ردقب مهمدآ بلاغ نمو

 ۲٩ . طقف ةروعلا رتس هقيقر ةوسك

 ًاراہن هقيقر كلاملا لمعتسا اذإف (نوقيطي ال ام لمعلا نم نوفلكي الو)

 ام الإ ًاضيأ هتباد فلكي الو « ةلوليقلا تقو ًافيص هحيريو  هسکعو ًاليل هحارأ

 : هلوق يف ثلاثلا ببسلا فنصملا ركذو . هلمح قيطت

 تفلتخا ولو « جوزلا ىلع (”'ةبجاو اهسفن نم ةنکملا ةجوزلا ةقفنو)

 : ثيدحلا يفو « هديس ظحل روسأم سوبحم هنأل . هكلام ىلع ةبجاو قيقرلا ةقفن (۱)
 ملسم هجرخأ] «قيطي ال ام لمعلا نم فلكي الو « هتوسكو هماعط كولملل»

 تحت هللا مهلعج مكناوخإ مه» : ثللخ رذ يبأل اي يبنلا لاقو . )٦٦٦١١(([

 ام مهوفلكت الو . نوسبلت امم مهوسبلأو ؛ نولكأت ام مهومعطأف « مكيديأ
 . )١1751([ ملسم هجرخأ] (مهونيعأف مهومتفلك نإف ,مهبلغي

 اهعدت مو ء اهمعطت ملف ء اهتطبر ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : ثيدحلف « مئاهبلا امأو

 . )۲۲٤۲([ ملسمو (۳۳۱۸) يراخبلا هجرخأ] «ضرألا شاشخ نم لكأت
 « فورعملاب هتوسكو كولمملا ةقفن ديسلا ىلع بجي) : هللا همحر يوونلا لاق (۲)

 « هنود وأ ء هسابلو ديسلا ةقفن سنج نم ناك ءاوس ء صاخشألاو نادلبلا بسحب

 دهز امإ « هلاثمأ ةداع نع ًاجراخ ًاربتقت هسفن ىلع ديسلا رتق ول ىتح « هقوف وأ
 حرش] (هاضرب الإ هتقفاومو همازلإو ‹ كولمملا ىلع ريتقتلا هل لحي ال ء ًاّحش امإو
 . [(۲۹۲ /4) ملسم

 ةأرملا تملس اذإ : اولاق مهنإف ؛ ملعلا لهأ قافتاب جوزلا ىلع بجت ةجوزلا ةقفن (۳)

 -.اهتقفن اهلف « ديري ثيح ىلإ اهلقنو ء اهب عاتمتسالا نم نكمتو اهجوز ىلإ اهسفن

١١ 



 : هلوق يف كلذ فنصلا نّیب جوزلا لاح بسحب ةجوزلا ةقفن

 نإ خسنلا ضعب يفو (نإف ۰ ةردقم يهو)

 بهاوم : رظنا] . نکسمو « سوبلمو « بورشمو « لوکأم نم اهتاجاح عیمجو-

 بذهلا حرش عومجلاو (۵ ۲ /۵) باطحلل ليلخ رصتخ حرشل لیلحا

 .[(۳۸/۱۱) ینغلاو (۲۳۵/۱۸)
 : كلذ نمف ء ةنسلاو باتکلا نم ةلدأب مهاوقآ تدبأت دقو

 ' میرکلا نآرقل

 هنئاع اتم قفل ہهفَر دَ رف نمو ءهَیَعس نه عسوذ قفل 99 : لاعت هللا لاق -

 .[۷ : قالطلا] # هللا

 کلم امو مهمزآ ف مهڪ اتش ام اکتلع دق ۾ : ىلاعت لاقو ۔ ۲

 . ٠١[ : بازحالا] 4 مت
 تا نمو

 ءاسنلا يف هللا اوقتا ١ : لاقف سانلا بطخ و هللا لوسر نأ يضخ رباج نع -

 : هللا ةملكب نهجورف متللحتساو ہللا ةنامأب نهوتذخآ « ناوع مكدنع ما

 ملسم هجرخآ ثيدح نم ءزج] . « فورعلاب نهتوسكو نهقزر مکیلع نشو
(۱۳۱۸)]. ۱ 

 لجر نایفس ابآ نإ ! هللا لوسر اي : تلاقف ب هللا لوسر ىلإ دنه تءاج ۲
 كيفكي ام يذخ » :لاقف . يدلوو ينيفكي ام ةقفنلا نم ينيطعي سیلو .حیحش

 ملسمو (۵۳۱۶) و (۲۲۱۱) يراخبلا هجرخآ] « فورعلاب كدلوو

(۱۷۱)]. 

 فرعلا ىلإ اهیف عجري مآ عرشلاب ةردقم يه له ةجوزلا ةقفن يف ءاهقفلا فلتخا (۱)
 ؟ ةداعلاو

 عج ری امناو « عرشلاب ةرّدقم ريغ ةقفنلا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةیکلام او ةيفنحلا بهذ -
 . ةداعلاو فرعلا ىلإ اهيف
 دمو . روسيملل نادم يهو . عرشلاب ةردقم ةقفنلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو - ۲

 =. روسعملل دحاو دمو  طسولل فصنو



 موی لك رجف عولطب هراسي ربتعيو ' ٴ(ارسوم جوزلا ناك) ام و (۱) ۲ ۱

 هتجوزل هنع ةرخأتملا ةليل عم موي لك هيلع نابجاو ماعط نم (ناّدمف)

 دارلاو (اہتوق بلاغ نم) ناذلاو « ةقيقر وأ تناك ةرح « ةیّمذ وأ تناك ةملسم

 حيجرتلا-
 لاق « فرعلا ىلإ ةقفنلا در عراشلا ناف « مهتلدأ روهظل روهمجلا بهذم مجارلاو

 : دنش هالا لاقو . [۲۳۳ : ةرقبلا] © فولي نمد و نر هَل ِدواولال عو 32 : ىلاعت
 دنع ةيعرشلا ةدعاقلاو . [افنآ هجيرخت قبس] «فورعلاب كدلوو كيفكي ام يذخ»

 . فرعلا ىلإ هديدحت يف عجري دحب ہّذجب لو عراشلا هب مكح ام لک نأ : ملعلا لهأ

 لاح ىلإ رظني الو « راسعالاو راسيلا نم جوزلا لاحب ةيعفاشلا دنع ةقفنلا ربتعت (۱)
 . ةمالاو ء ةّرحلاو « ةيّمذلاو ةملسملا كلذ يف يوتستو « اهفرشو اهبصنمو ةأرملا

 ٥٤([. /۹) يوونلل نيبلاطلا ةضور]

 . [(5 /5) رايتخالا] . ةيفنحلا دنع روهشلا وهو
 فاّصخلا هراتخاو ء اعم نيجوزلا لاحب ةربتعم ةقفنلا نأ ىلإ ةلبانحلاو « ةیکلا ا بهذو

 نيرسعم اناك نإو « ةرسوملا ةقفن اهلف نيرسوم اناك نإف) : لاق ثيح « ةیفنح ا نم

 : رظنا] (ةرسعملا ةقفن قوف اهلف رسعم وهو ةرسوم تناك نإو ء ةرسعملا ةقفن اهلف

 يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلاو (۳۰۱و )۲۹٦/٤ قئاقدلا زنك حرش قتارلا رحبلا
 ۳٥٣([. و ۳۵۵ /۱۱) ينغملاو (۱۷۰)

 : حیج رتلا

 ام  نیجوزلا لاحب ةقفنلا يف ربتعلا نأ وهو « ةلبانحلاو ةيكلاملا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 یل
 4 ہللا لنا آمي قفن هكزر هلع ریڈ نمو ءوَيَعَس نی ةَعسوڏ قفل : لاعت لاق ۔

 . جوزلا لاح رابتعا ىلع لدي اذهو

 رابتعا ىلع لدي «فورعلاب كدلوو كيفكي ام يذخ» : اغضب دن ی هلوق - ؟

 . ةجوزلا لاح

 رخالا لامهإو اهدحآ لامعإ نم ىلوأ امهلامعإو نیلیلدلا نیب عمجلاو
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 ةيداب لهآ يف طقالا یتح امهريغ وأ ريعش وأ ةطنج نم دلبلا توق بلاغ

 ةجوزلل (بجيو) . هنوتاتقی

 ةداع ترج ناف ء امهنم لک يف (ةداعلا هب ترج ام ةوسکلاو مدألا نم)

 نكي مل ناو « كلذ يف ةداعلا تعبنا اهوحنو نبجو جريشو تيزب مدألا يف دلبلا

 فالتخاب مدالا فلتخيو ء جوزلا لاحب قئاللا بجيف بلاغ مدأ دلبلا يف

 بيبو ء مدألا نم هيف سانلا ةداع ترج ام لصف لک يف بجیف : لوصفل
 لثمل ةوسكلا يف دلبلا ةداع ترج ناو ء اهجوز لاحب قيلي محل ًاضيأ ةجوزلل

 بجو ريرح وأ ناتكب جوزلا

 جوزلا (ناك نإو)

 موي لک رجف عولطب هراسعإ ربتعيو (ًارسعم)

 ماعط دم هتجوزل هيلع بجاولاف يأ (ٌدمف)

 هنع ةرخأتملا ۳ هتليل عم موي لک (دلبلا توق بلاغ نم)

 مدالا نم مهتداع هب ترج امن (نورسعملا هب مدتأي امو)

 . ةوسكلا نم مهتداع هب ترج ام (هنوسكيو)

 جوزلا (ناك نإو)

 هنع ةرخأتملا هتليل عم موي لك رجف عولطب هطسوت ربتعيو (اطسوتم)



 الا بجيو . دلبلا توق بلاغ

 طسولا (مدالا نمو)

 بجیو « رسعملاو رسوم ا ىلع بجي ام نيب وهو (طسولا ةوسكلا) نم (و)

 تالآ اھ بجيو « هزبخو هنحط هيلعو ًابح ماعطلا هتجوز كيلمت جوزلا ىلع

 (۱) بم 8 ۱ 5 1
 . ةداع اهب قیلی نکسم اف بجيو « خبطو برشو لکا

 جوزلا يأ ( ۳ هیلعف اهلثم مدخي نمم تناك ناو)

 يوونلل نیبلاطلا ةضور يف ةيعفاشلا دنع اهجوز ىلع ةجوزلل بجي ام رظنا )١(

 . (۵ ۲ )٩/

 مدخت ال نم تناك ناو « تیبلا ةمدخ اهیلع بجي ال ةجوزلا نأ ةيعفاشلا بهذم (۲)

 . ةلبانحلا لوق وهو ء اهمدخیل مداخب اهيتأي نأ بجو اهسفن
 . كلذ اهيلع بجو « كلذ ىلع ردقتو اهسفن مدخت نمت تناك نإ اهنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 اهيلع بجي ء ريقف جوزلاو ء اهسفن مدخت نم تناك اذإ ةجوزلا نأ ىلإ ةیکلا ا بهذو
 نبال ةيهقفلا نيناوقلاو (۵۷۹/۳) نيدباع نبا ةيشاح :رظنا] . ةنطابلا ةمدخلا

 و٣٥۳ )١١/ ينغلاو (۲۵۶۰/۱۸) تذهلا حرش عومجلاو (۱۷ ۵) يزج
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 ‹ ةئيندو ةفيرش نيب قیرفت ريغ نم اهتيب ةأرملا ةمدخ بوجو هللا هحر میقلا نبا راتخاو

 لپ هتءاجو اهجوز مدخت تناك نیم اعلا ءاسن فرشآ نآب لدتساو « ةينغو ةريقفو

 لقنتو « نعش ريبزلا مدخت تناك انت ءایسآ نآو . اهکشپ ملف ةمدخ لا وکشت
 )٥ / ۳٦۸([. داعلا داز :رظنا] . فشخ ريبزلل ضرآ نم اهسأر ىلع یونلا

 : اهتيب ةأرملا ةمدخ بوجو ىلع هب لدتسی امو
 ۱ . ماع اذهو «رمآ اذإ هعیطتو» : يب هلوق - ۱

 - . اظفل طورشلاک افرع طورشلاو « افرع فورعم كلذ نأ - ۲



 ةجوزلا بحص نم ىلع قافنالاب وأ ةرجأتسم ةمآ وأ ةرحب (اهمادخ|)

 . ام جوزلا يضر نإ ةمدخل ةمأ وأ ةّرح نم

 ةلبقتسملا يأ (اھتقفنب رسعأ نإو)

 ١ ضرتقت وأ اهام نم اهسفن ىلع قفنتو هراسعإ ىلع ربصلا (اهلف)
 اهو ۳" هیلع ًانید هتقفنأ ام ريصيو

 ةقرف ال خسف ةقرف يهو « ةقرافلا تلصح تخسف اذإو (حاكنلا خسف)

 ۲۳۰ اهببسب ةجوزلل خسف الف ةيضاملا ةقفنلا امأو « قالط

 طرش هنأل ء هب ءافولا بجيف « حاکنلا دقع يف ةمدخلا مدع ةأرملا تطرتشا نإ نكل=

 . هطارتشاب مزلي حابم
 . اهسفن ىلع قافنإلا لاحب اهيلع بجي ال هنأل « هيلع عجرت ءاهلام نم تقفنأ ولو )١(

 : ءايشأ ةثالث نيب ةجوزلا ترّيخ جوزلا راسعإ تبث اذإ (۲)

 . حاكنلا خسفت نأ ١
 نم رسعملا ىلع بجي ام هتمذ يف اه تبثيو « عاتمتسالا نم هنكمتو هعم ميقت نأ -

 . ةقفنلا

 نأل « هلزنم نم جرخت لب اهسفن نم هنكمت نأ اهمزلي الو « هعم ميقت نأ-

 . [(۲۷۲ /۱۸) بذهملا حرش عومجملا] . ةقفنلا لذبب اهيلع بجي اینا نيكمتلا
 ‹ هيلع ينيدتسا : امل لاقيو « جوزلا راسعإب خسفلا رايخ م دع ىلإ ةيفنحلا بهذو

 .[(۳۲۲ /۲) ينانيغرملل ةيادما] . ةّمذلا يف هيلع ًانید ةقفنلا ريصتو

 «ينقلط وأ ينمعطأ : اهجوزل لوقت ةأرملا» : لب هلوقل اه خسفلا رایخ توبث حجارلاو
 .[(۸۳ 5) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو ينطقرادلا هجرخأ] ثیدح ا

 ننس حيحص يف ينابلألا هححصو « يئاسنلاو (0500) يراخبلا ه هانعمب جرخأو

 يف نکل . ديج هدانسإ (۳۱۷۱/۳) ءاورالا يف هنع لاقو (۲۳۸۳) يئاسنلا

 = ال هللا لوسر نم يه له «ةدايزلا هذه نع لئس هعشخ ةريره ابآ نأ :يراخبلا
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 حاکنلا خسف ةجو رلل (كلذک و )

 اهجوز (رسعآ نإ)

 . ال مأ دقعلا لبق هراسعاب تملع ءاوس اهب ''” (لوخدلا لبق قادصلاب)

 . هو ةريره يبأ سيك نم اذه ال : لاقف-

 راسعالاب خسفلا اه تبثي ال : ءاهقفلا روهمج لاق) : هللا همحر میقلا نبا لاق (۱)

 دمحأ بهذم نم حیحصلا وهو « هباحصأو ةفينح يأ لوق اذهو « قادصلاب

 لّصفو « یعفاشلا باحصآ نم رثک لوق وهو « هباحصأ ةماع هراتعاو « هللا ههر

 هب تبث لوخدلا لبق ناك نإ : الاقف ةريرم يبأ نب يلع وبآو « قاحسإ وبآ خيشلا
 داعملا داز] (دمحأ بهذم نم هوجولا دحأ وهو تبثي ال هدعیو < خسفلا

 )8667/0([. 

۱:۷ 



 ةناضحلا ماکح يف لصف

 ةنضاحلا مضل بنجلا وهو ءاحلا رسكب نضح ا نم ةذوخأم : ةغل يهو

 هيلإ لفطلا

 وأ لفطک هزييمت مدعل هيذؤي اًمع هسفن رمأب لقتسي ال نم ظفح : ًاعرشو
 ) نونجم ريبك

 يأ ("'هتناضحب ٌقحأ يهف "دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف اذإو)

 . دهملا یف ريغصلا طبرو « هلحكو « هنهدو « هبايثو « ہدسج لسغب هدهعتي نأك (۱)

 .[(۳۸۵ /۲) ينيبرشلل عانقالا] . مانيل هكيرحتو
 « هعجضمو « هسابلو « هماعط ةنؤمو « هتيبم يف دلولا ظفح) : رخآ فيرعت یو

 هللا دبع ةعمج دمحم .د « ةيكلاملا هقف يف ةّيردلا بكاوكلا] (همسج فيظنتو
 .[(596/5؟)

 لمعب كلذو « ومنیل هتيبرتو « هيذؤي اع هكاسمإو نوضحملا ظفح : ةناضحلا یضتقمو

 همون دهعتو « هنهدو « هبايث لسغو ء هلسغو هبارشو هماعطب هدهعتو  هحلصی ام
 .[(۳۰۱ /۱۷) ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا] (هتظقيو

 . نيجوزلا نيب ةقرفلا : ءاهقفلا قافتاب ةناضحلا ببس (۲)
 مال ةناضحلاف اقرتفا نإف « امهنيب ئاق حاكنلا ناك اذإ نيوبألل نوكت لفطلا ةناضح (۳)

 ناك اذه ينبا نإ هللا لوسر اي : تلاق ٌةأرما نأ درو ال « ملعلا لهأ قافتاب لفطلا
 نأ دارأو ينقّلط هابأ ناو ء ءاوح هل يرجحو « ءاقس هل ييدثو « ءاعو هل ينطب
 دواد وبأ هاور] (يحکنت مل ام هب ٌقحأ ت تنآ» : لَك هللا لوسر اهل لاقف ينم هعزتني

 نأ رابتعاب هيف فالخ ال ءاهقفلا نيب قافتا لحم اذهو . [ حيحص وهو )۲۲۷٦(

 ء كلذ ريغو « هنوؤش ىلع مايقلاو « هعاضرإل مالا ىلإ جاتحي ْنسلا اذه يف لفطلا

 . كلذ يف ردجأو ردقأ ةمومألاب اهروعشو اهتفطاعب مال او



 ريغو هضيرمتو هبوئو هندب لسغو هبارشو هماعطب هدهعتب هحلصی اب هتیمنت

 تعنتما اداو ۲ لفطلا ةقفن ةقفن هيلع نم ىلع ةناضحا ةنؤمو  هخاصم نم كلذ

 4 "اھم هناض دا تلقتنا اهدلو ةناض ی نم ةجوزلا

 .[۲۳۳ : ةرقبلا] < ییورعلاب نوو نفر مهل دول َلَعَو ال : لاعت هلوق مومعل (۱)
 دا مالا مآ الا ا j ءاھقفلا لاوقأ قفتت داکت (۲)

 دنعف « كلذ دعب قحألا نم اوفلتخا مث « ىبرقلا مدقتو « بألا مأ مث « تلع
 تنب مث تخآ تنب مث « ةلاخلا مث ء ةلاخلا نم برقآ اهنأل تخالا مث : ةيعفاشلا
 ٢۳۸۰[. /۲) عانقالا] . ةّمع مث خآ

 حرش يف ةيانعلا] . تاّيعلا مث « تالاخلا مث « تاوخالا : بألا مأ دعب : ةیفنح ا دنعو

 . 1۶۷۱ /۵) ةيادما

 لام ا ةيالوب قحأو  بسنلا لصأ هنال بألا : مال تادجلا دعب : دمحأ مامالا دنعو

 . هتاهمآ مث

 هجرخآ ] «مالا ةلزنمب ةلاخلا» : ايب هلوقل بألا ىلع مدقت ةلاخلا نأ : هنع ةياور يفو

 . [(۲۱۹۹) يراخبلا

 : يناكوشلا مامإلا هيلإ بهذ ام

 دري مل ناو : لاق ء بألا قح نم مألا دعب لفطلا نأ ىلإ يناكوشلا مامإلا بهذ دقو
 مل ام هب قحآ تنآ» : مالل هک هلوق لثم نم ديفتسا دق هنكل ء هصخي ليلد كلذب
 . [نسح وهو )۲۲۷٦( دواد وبأو (۱۸۲ /۲) دمحأ هاور] «يحکنت

 ء ةلاح ا يهو اهتلزنمب وه نمو مألا دعب بألل قا لصأ توبث ىلع لدي اذه ناف

 يف هل قح تابثإ ديفي هنإف « ةيافكلا يف مالا نيبو هنيب رييختلا تابثإ كلذكو
 ۱۸١([. /۲) ةيهبلا رردلا حرش ةيدنلا ةضورلا : رظنا] .ةلمح ا

 : يجونقلا ناخ نسح قيدص خيشلا بيقعت
 نأ قحلا) : لاقف يناكوشلا مامالا ىلع يجونقلا ناخ نسح قيدص خيشلا بقعت دقو

 دعب الإ ءاسنلاو لاجرلا نم هريغل الو بألل ةناضح الو « ةلاخلل مث مألل ةناضحلا

 امدع اذإو « بألاو مألا نيب هرييخت تبث هيلإ غلب ناف « زييمتلا نس يبصلا غولب
 -مدقيو « ءايلوأب اوسيل نيذلا هتبارق ىلإ ناك الإو ء اودجو نإ هئايلوأ ىلإ هرمأ ناك
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 ةجوزلا ةناضح '''رقتست ةتسن و

 ابلاغ اهیف عقی زييمتلا نل فنصلا اهب رّبعو (نینس عبس) يضم (ىلإ)

 . اهدعب وأ نينس عبس لبق لصح ءاوس زییمتلا ىلع وه امنإ رادم ا نکل

 اهدعب (مث

 نیوبالا دحآ يف ناک ناف (هيلإ مّلس راتخا امهِتأف ۰ ""هیوبآ نيب '' ربخي)

 ًادوجوم بألا نكي مل اذإف « هب اتاق صقنلا ماد ام رخآلل قحلاف ہ نونجك صقن

 بسنلا ةيشاح ىلع نمو مألا نيب رييختلا عقي اذکو « مألاو دحج ا نيب دلولا ريخ

 . معو خأك

 : اهدحأ (عبس ةناضحلا طئارشو)

 . ١85([ /۲) ةيهبلا رردلا حرش ةيدنلا ةضورلا :رظنا] .(برقالاف برقألا-

 . رمتستو : عوبطملا حرشلا يف (۱)

 . نتم ال  حرش ةدايز « زیملا : ةدايز عوبطلا حرشلا يف (۲)

 يجوز نإ هللا لوسر اي : تلاقف تءاج ةأرما نأ : مالغلا رييخت ىلع ةلدالا نم (۳)
 لاقف ۰ ينعفن دقو ۽ ةبنع يبأ رثب نم يناقس دقو ينباب بهذي نأ ديري

 لاقف ء يدلو يف ينقاحم نم : اهجوز لاقف «هيلع امهتسا» : الگ هللا لوسر

 تقلطناف همأ ديب ذخأف تنش امہیأ ديب ذخف ٠ كمآ هذهو . كوبآ اذه» : كي يبنلا
 . [ حيحص وهو (۲۲۷۷) دواد وبأ هاور] «هب

 تتأف « ملسُت نأ هتأرما تبأو « ملسأ نانس نب عفار نأ : تنبلا رييخت ىلع ةلدآلا نمو

 لاق « يتنبا : عفار لاقو « ههبش وأ ميطف يهو يتنبأ : تلاقو لٹ يبنلا

 مث ایهنیب ةيبصلا دعقأو ء ؛ًةيحان يدعقا» : امل لاقو « « ةيحان دعقا » : لَو يبنلا هل

 تلایف «اهدهآ مهللا» : اپ يبنلا لاقف « اهمآ ىلإ ةيبصلا تلايف «اهاوعدا» : لاق

 . [حيحص وهو (۲۲66) دواد وبآ هاور] . اهذخأف اهیبآ ىلإ ةيبصلا



 مویک اهنونج لق ناف عطقت وأ اهنونج قبطأ ةنونجل ةناضح الف (لقعلا)
 . كلذب ةناضحلا نح لطبی مل ''”نينس يف

 . ةناضحلا يف اهديس نذأ ولو ةقيقرل ةناضح الف (ةيرحلاو) : يناثلاو

 . ملسم لفط ىلع ةرفاكل ةناضح الف مالسإلا يأ (نيدلاو) : ثلاثلاو

 : سماخلاو عبارلاو

 ققحت ةناضح ا يف طرتشي الو ء ةقسافل ةناضح الف (ةنامألاو ء''ةفعلاو)

 . ةرهاظلا ةلادعلا يفكت لب ةنطابلا ةلادعلا

 دلب يف نيميقم هاوبأ نوكي نأب زيمملا دلب يف (ةماقإلاو) : سداسلاو

 ًاريصق وأ رفسلا ناك ًاليوط « ةراجتو جحك ةجاح رفس امهدحأ دارأ ولو ءدحاو

 دارآ ولو . ابهنم رفاسملا دوعي ىتح نيوبألا نم ميقملا عم هريغو زيمملا دلولا ناك
 . اهنم هعزنيف هتناضحب مالا نم ىلوأ بآلاف ةلقن رفس نيوبألا دحأ

 لفطلا مأ ولخ يأ (ولخلاو) : عباسلاو

 معك همراح نم ًاصخش تحكن ناف لفطلا مراحم نم سيل (جوز نم)

 اهتناضح طقست الف « زیملاب مهنم لك يضرو هيخأ نبا وأ « هّمع نبا وأ لفطلا

 . كلذب

 . لحي ال اّیع فکلا يه : ةفعلا (۲)



 مألا يف ةعبسلا يأ (''طرش اهنم لتخا نإف)

 ''' . لصفم هحرش مدقت |ک اهتناضح (تطقس)

 ةخسنلاو عانقالا نتمو طوطخلا نت ا نم اهانتبثأو « اهنم طرش : لصألا یف (۱)

 . ةعوبطلا
 عانقالاو (۳۲۱ - ۳۲۰/۱۸) بذهلا حرش عومجلا يف كلذ لیصفت رظنا (۲)

 . (۳۸۸/۲-۳۹۱) ينيبرشلل



 ےیل
۳ 

 تر

 یے اظ سرج ںج
 یی ورا ےس سيد

 '''!تایانحلا ماکحآ باتک

 . ًاحرج

 اه عبار ال (برضأ ةثالث ىلع '''لتقلا)

 دصقلا : هانعمو « برض نزوب دمع ردصم وهو (ضح دمع)

 )١( طيسولا مجعلا] بنذلا : ةغل يهو « ةيانج عمج تايانحلا )١51١([ .

 تلا . هئاضعأ وأ ناسنإلا سفن ىلع عقاولا ءادتعالا : ءاهقفلا حالطصا
 لیحز .د « هتلدأو یمالسالا )/۲۱۵([ .

 بصخلا باب يف ثحبت هذهو « تادامجلاو مئاهبلا ىلع ةيانج : ناعون ةيانجلاو
 . بابلا اذه يف ثحبت هذهو ؛ يمدالا ناسنالا ىلع ةيانجو . فالتالاو

 : عاونأ ةثالث اعروطخ بسحب ناسنالا ىلع ةيانجلاو

 . لتقلا يهو « سفنلا ىلع ةيانج-١
 حرج او برضلا يهو « سفنلا نود ام ىلع ةيانج - ۲
 يف ضاهجالا وأ « نينجلا ىلع ةيانجلاك  هجو نود هجو نم سفن وه ام ىلع ةيانج -۳

 . )5١57/5([ ردصلا سفن] . نیینوناقلا حالطصا

 . قح ريغبو « قحب : : ناعون وهو « سفنلل قهزملا لعفلا وه : لتقلا (۲)
 : لتقلا مكح : ةلأسم
 . دترملا لتق : بجاو-۱

 . مدلا موصعم لتق : مارح ۲
 . ال هلوسرو هللا بسی مل اذإ رفاکلا هبیرق دهاجلا لتق : هورکم ۳

 ٤ - لك هلوسرو هللا بس اذإ رفاکلا هبیرق دهاجلا لتق : بودنم .
 . ريسألا مامالا لتق : حابم -
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 : هلوق يف دمعلا ريسفت فنصلا رکذو '''(اطخ دمعو « ضح ًاطخو)

 يناحلا (دمعی نآ وه : ضحلا دمعلاف)

 صخشلا يأ (هبرض ىلإ)

 -یش يأ (ایب)

 بلاغلا يف خسنلا ضعب یفو (ًابلاغ) هب (لتقي)

 یناح ا (دصقیو)

 ذئنيحو . ءيشلا '''(كلذب) صخشلا يأ (هلتق)

 صاصقلا يأ (" "دوقلا بجیف)

 ناو « أطخلا وهف هيلع ينجلا نيع دصقي مل نإ يناجلا نأ : ةث ةثالثلا هذ رصح ا هجو )١(

 . دمع هبشف الو  دمعلا وهف ًابلاغ لتقی امہ ناك ناف  اهدصت

 دّدحمب ابلاغ لتقی اب صخشلاو ناودعلا لعفلا دصق وه : ضحلا دمعلا لتقلا (۲)
 )٦/ ۲٢٢([. قباس ردصم . ىلیحز .د] . لقثم وأ

 هل سیل ام : لّماو . اهوحنو نیکسلاو فیسلاک « ندبلا لخدیو عطقی ام : ددحملاو

 . ابلاغ لتقي يذلا رجحلاو اصعلاك « نعطي ّنس الو حرجي ّدح

 : دمعلا لتقلا ناكرأ
 ناسنالا ريغ ىلع ءادتعالاب صاصق الف « مدلا موصعم ًاّيح ًايمدآ ليتقلا نوكي نأ -

 . مدلا موصعم ريغ ىلع ءادتعالاب الو « ةايحلا قراف يذلا تی ا ىلع الو

 هتبسن نکمی ال لعفب تولا ثدح نإف « يناجلا لعفل ةجيتن ثدح لتقلا نوكي نأ - ۲

 . التاق دعي الف ء اج لا ىلإ
 . - ابلاغ لتقي امہ ناودعلا لعفلا دصقي نأ يأ  ةافولا ثادحإ يناج لا دصقي نأ - ۳
 ءافیتسالا لحم ىلإ هربغ وأ لبحب يناجلا نودوقی مہنأل ء ًادوق صاصقلا يمس (۳)

 -. تافلتملا رئاسك هسنج نّيعتف فلتم لدب هنأل هيف صاصقلا بجو اننإو
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 ‹ فیعض لتقلا دصق رابتعا نم فنصلا هرکذ امو « يناجلا يأ (هیلع)

 عطق وأ « ليتقلا سفن يف صاصقلا بوجول طرتشیو « هفالخ حجارلاو

 . ملسلا قح يف دترم او يبرح ا ردهیف « نامآو « مالسإ « هفارطآ

 . ضحلا دمعلا ةروص يف يناجلا نع هيلع ينجلا افع يأ (هنع افع نإف)

 لتاقلا ىلع (تبجو)

 . اهظیلغت نایب فنصلا رکذیسو ۲ لتاقلا لام یف ةّلاح ةظّلغم ةید)

 وهو (ضحلا أطخلاو)

 . 10۳۹۷ /۲) ينيبرشلا بيطخلل عانقإلا : رظنا] =

 صاصقلا طقس « اناج صاصقلا نع ملک ةثرولا مه و  ةيدلل قحتسملا افع نإ )١(

 هل بجو نمو) : يفاكلا يف لاق « ةظّلغم ةيد تبجو لام ىلع افع ناو . ةيد الو

 ىلع وفعي نأ هلو « لدب ريغ ىلإ ًاقلطم هنع وفعي نأ هلو « صتقي نأ هلف  صاصقلا
 چک نسحب هر داد ٍفورعملاب عاف ءىس هبخآ نم نل ضع نمف : ىلاعت هلوقل « لاملا
 ةمادق نبال يناكلا] . (وفعلا درجمب ءادألاو عابتالا بجوآ [۱۷۸ :ةرقبلا]

(۵/ ۱۸۳)] . 

 قح لقتنا لام ىلع افع ناف ؛ هلك طقس مهضعب افعف ء ةعاجل صاصقلا بجو ناو

 نب ديز یور دقف ء ةيدلا ىلإ نيقابلا قح لقتنا « ًاقلطم افع ناو « ةيدلا ىلإ عيمجلا

 هيلع ىدعتساف « ء هلتقف الجر اهدنع دجوف « هتأرما ىلع لخد ًالجر نأ : بهو

 . ةيدلاب مهرئاسل ىضقف « تقّدصت دق : اہتوخإ ضعب لاقف « كو رمع اهتوخإ

 ةيد نوكو . [(۲۲۲۰) مقرب ءاورالا يف ينابلالا هححصو ةبيش يبأ نبا هاور]

 : دشت سابع نبا لاق دقو « ًامارح ًالعف دمعتم هنأل ؛ لتاقلا لام يف دمعلا لتقلا
 . (افارتعا الو ًاحلص الو  كولملا ینج ام الو ادمع ةلقاعلا لمحت ال)

 .[(۲۳۰4) مقرب ءاورالا يف ينابلالا هنسحو يقهيبلا هاور]
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 ديصك (ءيش ىلإ يمري نآ)

 يمارلا يأ (هیلع دوق الف "۳ هلتقیفًالجر بیصیف)

 اهفیفخت نايب ركذيسو (ةففخم ةيد « هيلع بجت لب)
 مهیلع (ةلجوم "" ةلقاعلا ىلع)

 ىلعو « ةلماك ةيد ثلث ردق اهنم ةنس لك رخآ ذخوی (نینس ثالث يف)

 نمو « رانید فصن ةنس لک رخآ بهذلا باحصأ نم ةلقاعلا نم ينغلا

 ةبصع ةلقاعلاب دارلاو « هريغو يلوتملا لاق امك مهارد ةتس ةضفلا باحصأ

 . هعرفو هلصأ ال يناجل ا

 وهو ''' (أطخلا دمعو)

 « صخشلل الو لعفلل ال « ءادتعالا دصق ريغب ثداحلا لتقلا وه : ضحملا أطخلا (۱)
 : ناعون وهو

 هنظي وأ « ناسنإ وه اذإف اديص هنظي اصخش ىمري نأ وهو : لعافلا نظ ينأطخ ١

 . [(۲۲۲ /5)- قباس ردصم - یلیحز .د : رظنا]

 . أطخلا دمع ةيد فنصملا ركذ دنع ةلقاعلا ىلع أطخلا لتق ةيد لمح ليلد ركذنس (۲)
 ابلاغ لتقي ال اب صخشلاو ناودعلا لعفلا دصقي نأ وهو « دمعلا هبش ىّمسيو (۳)

 أطخلا عاتجال أطخلا دمع يّمسو . لتقم يف برضلا نوكي ال نأو ہ تابرضلا
 نبال ليبسلا رانم : رظنا] . لتقلا يف أطخأو ٠ لعفلا دّمعت هنأل « هيف دمعلاو
 ۰.1۲۲۳ )٦/  قباس ردصم  يليحز .دو (۳۱۸/۲) نايوض



 . ةفيفخ اصعب هبرضک (ًابلاغ لتقي ال امہ هبرض دصقی نآ)

 بورضملا (توميف)

 هيلع (بجت لب هيلع دوق الف)
 نایب فنصلا ركذيسو ('''نینس ثالث يف ةلجؤم ةلقاعلا ىلع ةظّلغم ةيد)

 نم ذوخأملا . صاصقلا هيلع بجي نم ركذ يف فنصملا عرش مث « اهظيلغت
 : لاقف اهلثم ذخأيف ةيانجلا عبتي هيلع ينجملا نأل ء هعبتت يأ رثالا صاصتقا

 لتقلا ٤ (” صاصقلا بوجو طئارشو)

 يراخبلا هجرخآ ام ةلقاعلا ىلع دمعلا هبشو ًاطخلا لتق ةيد بوجو ليلد )١(

 ‹ ليده نم ناتأرما تلتتقا : لاق شوخ ةريره يبأ نع (۱۱۸۱) ملسمو )1٩۱۰(

 زی يبنلا ىلإ اومصتخاف « اهنطب يف امو اهتلتقف رجحب ىرخألا امهادحإ تمرف
 .  اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيد نأ ىضقو « ةديلو وأ دبع ةّرغ اهنينج ةيد نأ ىضقف

 ةأرملا نع لقعي نأ ىضق : يب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلو
 (50555) دواد وبآ هاور] . اهتثرو نم لضف ام الإ اهنم نوثري الو « اهتبصع
 .[(۲۳۰۲) مقرب ءاورإلا يف ینابلالا هنسحو

 ىلع ةيدلاب ایضق امهنأ) : دیش يلعو رمع نع ىورت راثآ : نينس ثالثب ليجأتلا ليلدو
 مقرب ءاورإلا يف ينابلألا اهفعضو يقهيبلا اهاور] (نينس ثالث يف ةلقاعلا

(۲۳۰۸)] . 

 هنال  هعبتت وهو رثألا صاصتقا نم ذوخأم وهو « ةلثاملا : ةغللا يف صاصقلا (۲)

 لیتقلا نیب ةاواسلا ربتعت « ةيانجلا يف ةيلثلا ربتعت اكو  اهلثم ذخأيف ةيانجلا عبتت
 نكلو « هباش امو فعضلاو ةوقلاك ةلصخ لك يف ةاواسملا دارملا سيلو « لتاقلاو
 ةلصخب لوتقملا ىلع لتاقلا لضف ىتم هنأ یهو « ركذت تافص ىلع ةيلثملا رادم

 ۱ . ۳۰۰-۳۰۱ /۲) ينصحلا ركب يبأل رايخألا ةيافك] . دوق الف اهنم
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 : عبرآ صاصقلا بوجو طئارشو : لصف خسنلا ضعب يفو (ةعبرآ)

 : لوألا

 يبص نآلا انآ : لاق ولو  يبص ىلع صاصق الف (ًاغلاب لتاقلا نوکی نأ)

 لتاقلا نوکی نأ : يناثلا . نيمي الب قد

 هنم صتقیف « هنونج عطقت نإ الإ نونجم نم صاصقلا عنتمیف "" (ًالقاع)

 "۳ هبرش يف دعتم رکسم برشب هلقع لاز نم ىلع صاصقلا بجیو . هتقافإ نمز

 . هيلع صاصق الف هلقع لازف رکسم ريغ هنظ ًائيش برش نأب دعتی مل نم جرخف

 لتاقلا (نوکی ال نآو) : ثلاثلاو

 . دلولا لفس ناو « هدلو لتقب دلاو ىلع صاصق الف '''(لوتقملل ًادلاو)

 صاصق الف ء - لقاعلا غلابلا - فلکلا ريغ ىلع صاصقلا يهو ةبوقعلا بجت الف )١(
 یتح مئانلا نع :ثالث نع ملقلا عفر» : ثيدحل « مئانو نونجمو ريغص ىلع

 هاور] «قيفي وأ لقعب یتح نونجلا نعو « ربكي یتح ریغصلا نعو ۰ ظقیتسی
 ةيدلاو « اهیلام يف ةرافکلاف « أطخ نونجلاو يبصلا دمعو [(۳۳۲) يئاسنلا

 .[(۳۲۰ /۲) لیبسلا رانم : رظنا] . أطخ لتاقلاک « امهتلقاع ىلع
 . هرش يف ٌدعتم : عوبطملا حرشلا يف (۲)

 الع ناو دجلاك ىلعأ ولو « لوتقملل ًادلاو لتاقلا نوكي ال نأ ٌدحلا ةماقإ يف طرتشي (۳)
 دلاولا لتقي ال» : ًاعوفرم فیہ باطخلا نب رمع ثيدحل « تلع ناو مألا الو

 هيلعو . [۲۲۱(۲) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو )۲٦٦٢( هجام نبا هاور] «دلولاب

 داقي ال» : لوقي لو هللا لوسر تعمس الول : فیہ رمع لوقل « هلام يف ةيدلا

 ءاورإلا يف ينابلألا هححصو يقهيبلا هاورآ . هتيد مله « كتلتقل «هنبا نم بألا

 ..[(؟559/9/)

 يف شاصقلا مک بیک : ىلاعت هلوق مومعل « نيوبألا نم لکب دلولا لتقيو : ةلأسم



 . همکح ضقن هدلول دلاو لتقب ضاق مکح ولو : جك نبا لاق

 الف ۳ قر وأ '”رفكب لتاقلا نم صقنأ لوتقلا نوکی ال نأو) : عبارلاو

 قیقرب رح لتقی الو « ًادهاعم وأ ًايمذ وأ رفاکلا ناك ًايبرح رفاکب ملسم لتقي

 الف « ًالثم رصق وأ لوط وأ رغص وأ ربکب لتاقلا نم صقنآ لوتقلا ناك ولو

 لیبسلا رانم] . هادع ام يقبو « مدقت ام هنم صخ [۱۷۸ :ةرقبلا] # تم
(۳۲۲/۷)]. 

 الف « مالسالاب ةيانجلا لاح لوتقلا لتاقلا لُضفی ال نأ : صاصقلا طورش نمو (۱)

 ملسم لتقب ال» : لل هلوقل ء ًارح ولو رفاکلاب ًادبع ولو ملسلا لتاقلا لتقي
 . ادهاعم وأ « ًايمذ وأ « ًايبرح لوتقلا ناك ءاوسو [(۱۱۱) يراخبلا هاور] «رفاکی

 رّزعي نكلو « همدل ةحيبملا ةفصلا دوجول « يبرح لتاق ىلع ةيد الو ةرافك الو

 .(۰ ۰/۲) لیبسلا رانم : رظنا] . مامإلا ىلع هتائتفال لتاقلا
 ولو رحلا لتقي الف« ةیرح اب لوتقمالتاقلا لّضفي ال نأ : اضيأ صاصقلا طورش نمو (؟)

 .[۱۷۸ :ةرقبلا] 4 دبملاب دب دلو رحب را: یلاعت هلوقل ؛ السم ولو دبعلاب ًایمذ
 . دهعلا هضقنب لتقیو « هتميق هیلعف السم ادبع رح يمذ لتق ناو : يفاكلا يف لاق

 .[(۳۲۱/۲) ليبسلا رانم]
 نأ اف مولع اسکو 98 : ىلاعت هلوقل « « ىثنأ ولو ملسملا ٌرحلاب ملسملا ٌرح ا لتقي لتقي : ةدئاف

 نعو ۰۲۱۷۸ :ةرقبلا] © اَب يا : هلوقو [40 :ةدئاملا] * سلب ستل

 هاور] . ةأرملاب لتقي لجرلا نأ نميلا لهأ ىلإ بتك لَك يبنلا نأ : مزح نب ورمع
 نألو . [(۲۲۱۲) ليلغلا ءاورإ رظنا ء حيحص لسرم وهو (58601) يتاسنلا

 يراخبلا هاور] . ةيراجلا سأر ضر يذلا يدوهيلا سأر ضرب رمأ 5 يبنلا
 ًاركذ ولو ملسملا قيقرلا لتقي « قيقرلا كلذكو )١777([ ملسمو (۲۱۳)
 .[۱۷ ۸ :ةرقبلا] 6 ٍدّبَمْلاَب دبلاو و8 : ىلاعت هلوقل « ىثنأ ولو ملسملا قيقرلاب
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 ول مهنم دحاو لك لعف ناکو مهآفاک نإ ('''دحاولاب ةعامجلا لتقتو)

 : هلوقب ةدعاقل فنصملا راشآ مث « ًالتاق ناك درفنا

 يف امهنیب يرجي ""سفنلا يف امهنیب صاصقلا یرج نیصخش لکو)
 يف طرتشی ًافلکم هنوک لتاقلا يف طرتشي امکف سفنلا كلتل يتلا ("" فارطالا

 هفرط عطقی ال صخشب لتقی ال نمف ٍذئتيحو « ًافلکم هنوک فرطل عطاقلا

 . هف رطب

 درفنا ول دحاو لک لعف نوکی نأ طرشب هب اولتق دحاو لتق يف ةعامج كرتشا اذإ )١(

 امآ . صاصقلا هب بجول درفنا ول دحاو لك لعف نألو « عَ رمع لعفل « لتقل

 كسمآ ول |ک « « ببستملا سبحيو « رشابلا نم صتقیف « رشابمو بیستم عمتجا نإ

 نبا ثیدحب اذه لدتسیو « كسملا سبحيو « لتاقلا لتقیف ۰ رخآ لتقو لجر

 يذلا لتقی ءرخآ هلتقو ّلجرلا لجرلا كسمأ اذإ : لاق ات يبنلا نع دشت رمع
 : ًالسرمو ًالوصوم ۰ /۳) ينطقرادلا هاور] «كسمآ يذلا سبحو « هلتق

 رجح نبال ربا صیخلتلا : رظنا . ناطقلا نبا هححصو « رثکآ هيف لاسرالاو

(۶/ ۱۵)] . 

 یلسلاب رفاکلاو « ىثنألاب رکذلاو « ىثنألاب ىثنألاو « دبعلاب دبعلاو « رح اب رح اک (۲)
 . هيوبأب نبالاو « رح اب دبعلاو

 رح او ءامهدلو عم نیوبالاک « اهنود اف هب ذخؤي ال سفنلا يف هريغب ذخؤي ال نم (۳)
 نآ ایف میل انہی :  لاعت لاق « ةأفاكملا مدعل « رفاكلا عم ملسلاو « دبعلا عم
 نسب ناو ناڈلاپ ترذألاو قالب تثالاو ٍنيَمْلاب علو يقتل سْفَنْلا

 رضنلا تنب عیبرلا نأ رضنلا نب سنأ ثيدحلو . ٤٥٤[ : ةدئاملا16 ى صاف حورجلاو
 . «صاصقلا هللا باتك» : ةي ىبنلا لاقف « راصنألا نم ةيراج ةينث ترسک

 ۱ .[(۲۷۰۳) يراخبلا هاور]
 ال نمف « ءاضعالاو فارطألا يف كلذك ربتعت ء سفنلا يف ربتعت اى ةلثاملا نأ كلذو

 . ًاعرش ةيعرلا ةلئاملا ءافتنال « هفرطب هفرط عطقی ال صخشب لتقی



 يف ؟۳(ةروکذلا طئارشلا دعب فارطألا يف صاصقلا بوجو طئارشو)

 سفنلا صاصق

 : امهدحأ (نانثا)

 : هلوقب فنصلا هنّيبو عوطقملا فرطلل ('”صاخ ا مسالا يف كارتشالا)

 . كلذ نم (ىنميلاب) لجر وأ دي وأ نذأ نم الثم ىنميلا عطقت يأ (ىنميلا)

 ركذ امم (ىرسيلاو)

 . هسكع الو ىرسيب ىنمي عطقت الف ذئنيحو '''(یرسیلاہ)

 لجر وأ دی عطقت الف (**"للش نيفرطلا دحأب نوكي ال نأو) : یناٹلاو

 بجوي ال هنأل ؛ ًاطخ ا يف صاصق الف ء ناودعلا دمعلاو « ةأفاكملاو  فیلکتلا يهو )١(

 ىلع ًاسايقو « دمعلا هبش يف الو « ىلوأ ابنود ابیفف < لصالا يهو سفنلا يف صاصقلا

 . سفنلا

 ديلا عطقت امنإو « لجرلاب ديلا عطقت الف ء سنجلاب هنع ربعي وأ مسالا يف ةاواسلا (۲)

 سلاو ء نذألاب نذالاو ء فنالاب فنألاو « نیعلاب نيعلاو « لجرلاب لجرلاو «دیلاب
 ىلع لیلد مسالا يف فالتخالاو « ةاواسلا يضتقي صاصقلا نأل كلذو « ّنسلاب
 . ینعلا يف فالتخ الا

 عطقت الف ء لحلا فالتحاب عطقی ال كلذك « هسنج ریغب وضعلا عطقي ال اكو (۳)

 . اهعفانمو اهلحم فالتخ ال ءاضعالا ةيقب كلذكو  یرسیلاب ینمیلا

 ةاعارمب : ةلبانحا اهنع رتعو « ةعفنلا داحتا ؛ فارطالا يف صاصقلا طورش نم )٤(

 الو « ةعفنملا ةبولسم ءالشلا نأل « ءالشب ةحيحص عطقت الف < لاکلاو ةحصلا
 ةبقر زحب يح نم صتقی الو  توم للشلا نأل ء ءایمعلاب ةريصبلا نیعلا ذخؤت

 . ءالشب ةحيحص نذأو ء لشأب حیحص نرام ذخؤيو . تيما
 > ًادمعتم ًاتفاکم ًافلكم يناجلا ناكو « ةعفتلاو لحملاو سنجلا دنا اذإ : ةصالخ او
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 ىلع ةحيحصلاب عطقتف ءالشلا امآ ء اف لمع ال يتلا يهو ءالشب ةحيحص

 عطقني ال تعطق اذإ ءالشلا نإ ةربخلا لهأ نم نالدع لوقي نأ الإ ء روهشلا

 عنقي نأ اذه عم طرتشيو « مسجلا سنت الو قورعلا هاوفأ '''خفنت لب ء مدلا

 : هلوقب ةدعاقل فنصملا راشأ مث . للشلل ًاشرأ بلطي الو اهيفوتسم اهب

 عطق يأ (ذخأ وضع لکو)

 عوكو قفرمك (لصفم نم)

 جاجش َّنأ ملعاو . هيف صاصق ال هل لصفم ال امو ۳ صاصقلا هيفف)

 ةيمادو « ًالیلق دلح ا قشت ام : يهو تالمهمب ةصراح : ةرشع هجولاو سأرلا

 ةدلجلا غلبت قاحمسو « هيف صوغت ةمحالتمو . محللا عطقت ةعضابو « هيمدت

 رسکت ةمشاهو « محللا نم مظعلا حضوت ةحضومو « مظعلاو محللا نيب يتلا

 رخآ ناكم ىلإ ناكم نم مظعلا لقنت ةلقنمو ۰ ال مآ هتحضوأ ءاوس مظعلا

 قرخت ةمجعم نيغب ةغمادو . سرلا مآ ةامسملا غامدلا ةطيرخ غلبت ةمومأمو

 . هنم صتقا-

 . حتفنت : عوبطملا حرشلا يف (1)

 نم ةنابإلا نوكت ةراتو « ةنابإ اهعم لصحت ال ةراتو « ةنابإ اهعم لصحت ةرات ةيانخا (۲)
 مدعل صاصق الف لصفم نم نكت مل نإف « ‹ لصفم نم نوكت ال ةراتو لصفم

 . فكلا فصن ةموكح هلو ء صاصق الف فكلا فصن عطق ولف . ةلئالاب قوثولا

 ولف ء دعاسلا فصن ةموكح ذخأو « عوكلا نم عطق « دعاسلا فصن عطق ولو

 . دعاسلا فصن ةموکحو فكلا ةيد هلف افع
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 هنمضت ام ةرشعلا هذه نم فنصلا ینثتساو . سأرلا ىلإ لصتو ةطيرخلا كلت

 : هلوق

 ةروكذملا يأ (حورجلا يف صاصق الو)

 . ةرشعلا ةيقب نم اهريغ يف ال طقف (''ةحضوللا یف الإ)

 تناك ءاوس « ةحضوملا يف الإ ءىش يف صاصق الف اهعم ةنابإ ال ةحارجلا تناك اذإ (1)

 . مظعلا تحضوأ األ كلذب تيّمَّسو « دسجلا وأ سأرلا يف

۱۹۳ 



 )2 ةيدلا نایب يف لصف

 . فرط وأ سفن يف رح ىلع ةيانجلاب بجاولا لام ا يهو
 . اھ ثلاث الو (*'ةففخو « "”ةظّلغم : نييرض ىلع ةيدلاو)

 ًادمع ملسملا ٌرحلا ركذلا لتق ببسب (ةظّلغملاف)

 ةنلم ةئاملاو (لبإلا نم ةئام)

 . ةاكزلا باتك يف امهانعم قبسو (ةعذج نوثالثو ةقح نوثالث)

 و اهيف لصألاو ‹ اهتود ايف وأ سفنلا ىلع ةيانجب بجاولا لام ا يه )۱(

 7 الإ ءدلَمأ لإ ُةَمَّلَسُف دَر کم ةد رر اًكَطَح اًنِمْؤُم َل نَمَو : یلاعت
 . : ءاسنلا] 4 اوف دس

 : ءایشآ ةثالث ین دمعلا لتق يف ةیدلا ظّلغت (۲)
 . هتلقاع ىلع ال لتاقلا ىلع بجت انآ أ

 . ةلججؤم ريغ ةلاح بجت اهنأ - ب

 . ًةفلخ نوعبرأو « ةعذج نوثالثو « ةّفج نوثالث : ةثّلثم بجت اأ ج

 : ءايشأ ةئالث يف أطخلا لتق يف ةيدلا ففخت (۳)

 . ةلقاعلا ىلع اهنأ -

 . نينس ثالث لجؤت اهنأ - ب
 نبا نورشعو « نوبل تنب نورشعو « ضاحم تنب نورشع : ةسّمحم بجت اهنأ _

 ' ةعذج نورشعو ؛ ةن نورشعو «نوبل

 نیئیش يف ففختو « ءيش يف ظّلغتف دمعلا هبش ةيد امأو

 . ةفلخ نوعبرأو « ةعذج نوثالثو , ةقح نوثالث : ثم رک ظأغت أ

 . نینس ثالث یئو « ةلقاعلا ىلع اهنوك : نيئيش يف ففختو - ب

 و



 اهرّسفو « ءافلابو ماللا رسکو ةمجعلا ءاخلا حتفب (ةفلخ نوعبرآو)

 : هلوقب فنصلا

 لوقب اهلج تبثیو لماوح نيعبرألا نأ ینعلاو ('''اھدالوأ اهنوطب يف)

 . لبالاب ةربخلا لهأ

 ًاطخ ملسلا ٌرحلا رکذلا لتق ببسب (ةففخلاو)

 ةسمحم ةئا او (لبالا نم ةئام)

 تنب نورشعو « نوبل تنب نورشعو « ةعذج نورشعو  ةقح نورشع)

 تذخأ ةلقاع وأ لتاق ىلع لبالا تبجو یتمو (۳ نوبل نبا نورشعو  ضاخم

 . هيلع تبجو نم ليإ نم

 , يودب ةليبق وأ « يدلب ةدلب لب بلاغ نم ذخؤيف لبإ هل نكي مل ناف

 ىلإ دالبلا برقأ لبإ بلاغ نم ذخؤيف لبإ ةليبقلا وأ ةدلبلا يف نكي مل نإف

 ًانمؤم لتق نم » : لاق ةا هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل (۱)
 يهو « ةيدلا اوذخأ اوءاش ناو « اولتق اوءاش ناف .لوتقلا ءایلوآ ىلإ عفد ًادمعتم

 كلذو « مهل وهف هيلع اوح اص امو « ةفلخ نوعبرأو « ةعذج نوثالثو ء ةقج نوثالث
 .[(۲۱۹۹) ءاورإلا يف ينابلألا هنسحو (۱۳۸۷) يذمرتلا ہاور] « لقعلا دیدشتل

 نورشعو ء ةقح نورشعو ء ةعذج نورشع أطخلا يف» : هتفوج دوعسم نبا ثيدحل (۲)

 ينطقرادلا ہاور] . «ضاخم تنب نورشعو « نوبل نبا نورشعو « نوبل تنب

 : مارلا غولب يف ظفاحلا لاق « ًافوقوم ةبيش يبأ نبا هاورو « فيعض وهو ًاعوفرم
 . [عوفرم ا نم ٌحصأ وهو
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 تزوعآ ناو : یرخآ ةخسن ينو (اهتمیق ىلإ لقتنا لبالا تمدع ناف)

 . حیحصلا وهو ديدجلا لوقلا يف ام اذه ء اهتمیق ىلإ لقتنا لبالا

 میدقلا يف (لیقو)

 . بهذلا لهأ قح يف (رانید فلآ ىلإ لقتنی)

 ىلإ لقتني (وآ)

 ةيدلا ركذ يف ءاوسو « ةضفلا لهأ ٌّنح يف ("مهرد فلأ رشع ينثا)

 . ةففخملاو ةظّلغملا

 ميدقلا ىلع (تظلغ نإو)

 ًارانید نوثالثو ةئالثو ةئائالث ریناندلا يفف هردق يأ (ثلثلا اهيلع ديز)

 "رد فالآ ةعبرأ ةضفلا ينو « ""رانید ثلثو

 : اهدحأ (عضاوم ةثالث يف أطخلا ةيد ظّلغتو)

 يف لتقلا وأ « ةنيدملا مرح يف لتقلا امأ ء ةكم مرح يأ (مرحلا يف لتق اذإ)

 نم دحاو يف بجت ةيدلا نأ : ميدقلا يف يعفاشلاو « كلامو « ةفينح يبأ بهذم (۱)
 . ةضفلا  بهذلا  لبإلا : ةثالث

 ثلثو ًارانيد نيثالثو ةثالثو ةئامثالثو ًافلأ : حبصتل حراشلا هركذ ام اهيلع ديز يأ (۲)

 ثلثو ًارانيد نوثالثو ثالثو فلآ : ۰ )٩/۲ ينيبرشلل عانقإلا يفو . رانید

 . رانید

 فلآ رشع ةتس : حبصتل ؛ مهرد فالآ ةعبرآ مهرد فلآ رشع ينثالا ىلع ديز يأ )۳,

 . مهرد



 . خصالا ىلع هيف ظیلغت الف مارحالا لاح

 : فنصلا لوق يف روکذم : یناثلاو

 . بجرو مرحلاو ةجحلا يذو ةدعقلا يذ يأ (مرح ا رهشألا يف لتق وآ)

 : هلوق يف روکذم : ثلاثلاو

 هل ًابيرق (لتق وأ)

 تنبك هل ًامرح محرلا نكي ل نإف ةلمهلا نوکسب '''(مرح محر '''تاذ)

 ظ . اهلتق يف ظیلخت الف معلا

 لكشملا ىثنخلاو (ةأرملا ةيدو)

 ةملسم ةّرح ةيد يفف ء ًاحرج وأ ًاسفن (" لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع)

 . اذ : ةعوبطلا ةخسنلاو عانقإلا نتم ينو  طوطخلا نت او لصألا يف اذكه (۱)
 . اهلتقف ةدعقلا يذ يف ةكمب ًةأرما یطو الجر نأ : يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا ىور (۲)

 : (۳۱۰/۷) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا لاق] . ثلثو ةيدب عنخ ناشع اهيف ىضقف

 5 ۱ ۱ .[ حيحص هدانسا

 يف لتق وأ ء امرحم لتق وأ « مرحلا يف لتق نم هنأ عفا رمع نع انيور : رذنم ا نبا لاق
 . [(80 /۱۹) بذهملا حرش عومجلا] . ةيدلا ثلثو ةيد هيلعف ء مارحلا رهشلا

 دقو « كلذ نم ٍءيشب ظّلخت ال ةيدلا نأ : ةياور یو . روهشلا يف ةلبانحلا بهذم وهو

 ةعازخ رشعم مكنإ مثا : ال يبنلا لاقف  ةکمب ليذه نم ًاليتق ةعازخ تلتق

 (۱8۰) يذمرتلا هاور] . ثيدحلا «... هلقاع نو ء ليذه نم لجرلا اذه متلتق

 . ةيدلا ىلع ةدايز رکذپ ملو ۰ ۰) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو

 نأ ) : فشخ رمع دنع نم يقرابلا ةورع يناتأ : لاق حيرش نع ةبيش يبأ نبا ىور (۳)

 ىلع ةأرملا ةيدف كلذ قوف امو « ةحضوملاو نسلا يف يوتست ءاسنلاو لاجرلا تاحارج

 =. حيحص هدانسإ : (۳۰۷ /۷) ءاورإلا يف ينابلألا لاق] . ( لجرلا ةيد نم فصنلا
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 ةسخو ةقح رشع ةسخ لبالا نم نوسم'''اطخ وأ دمع هبش وأ دمع لتق يف

 ء ضاخم تانب رشع أطخ لتق ينو . لماوح ًالبإ "نورشعو  ةعذج رشع

 . نوبل ونب رشعو « عاذج رشعو « قاقح رشعو « نوبل تانب رشعو

 دهاعلاو نمأتسلاو (ینارصنلاو يدوهبلا ةيدو)

 . ًاحرجو ًاسفن (''ملسلا ةيد ثلث)

 ةيد (امأو)

 دانسإب يقهيبلاو ةبيش يآ نبا هجرخأ « دشت دوعسم نباو يلع نع بابلا يفو=

 . عوبطملا حرشلا يف ةدوجوم تسيل ءأطخ وأ : هلوق (۱)

 . لماوح ًالبإ ةفلخ نورشع : عوبطملا حرشلا يف (۲)
 : ينارصنلاو يدوهيلا ةيد يف ءاهقفلا فلتخا (۳)

 ١ ًأطخلاو دمعلا يف ملسلا ةيدك هتيد نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ .

 . دمحأ نع ةياور وهو ء ًاطخ او دمعلا يف ملسلا ةيد فصن اهن ىلإ كلام بهذو -۲

 . أطخلاو دمعلا يف ملسملا ةيد ثلث اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو ۳

 ناو « ملسملا ةيدك هتيدف ادمع ملسم هلتقو دهع هل ناك نإ : دمحأ نع ةياور فو - 5

 : ناتياورف أطخ ناك

 . يقرخلا اهراتخاو ملسملا ةيد فصن : امهادحإ

 . ثلثلا : ةيناثلاو

 «ملسلا ةيد فصن رفاکلا ةيد» : عوفرملا يف هتوبثل كلام بهذم حجارلاو : حيجرتلا

 .[(۲۲۵۱) ءاورإلا يف ينابلآألا هنسحو (5 587 ) دواد وبأو (۱۸۰ /۲) دمحأ هاور]

 ةيد» : لب هلوق مومعل « يباتکلا لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةيباتكلا ةأرملا ةيد : ةدئاف
 . [ هج رخت قبس] «لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا
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 ('''ملسلل ةيد رشع اثلث هیفف يموجلا)

 . "ملسلا ةيد سم ثلث هنم رصخآو

 لبالا نم ةئام اأ قبسو (" سفنلا ةید لمکتو)
 نوسخ لجر وأ دی لک يف يهف ةلماک ةید (" نیلجرلاو نيديلا عطق يف)

 ۰۱۲۰۰۰ نم ةرشع نم دحاو ۱۲۰۰ ملسلا ةيد رشع نل ءمهرد ۸۰۰ : يأ (۱)
 ۸۰۰ ًاطخلا يف : دمحأ لاقو . كلام بهذم وهو . مهرد ۸۰۰ رشعلا اثلث نوکیف

 دمعلا يف ملسلا ةيدك يسوجلا ةيد ةيفنحلا دنعو . مهرد ۱۲۰۰ دمعلا يفو مهرد

 . أطخلاو

 .مهرد ۰ : ءلثو ۲۰۰ : ملسلا ةيد سخ (۲)

 رانید فلآ وأ  یعفاشلا بهذم يف ديدجلا ىلع اهتميق وأ لبالا نم ةئام سفنلا ةيد (۳)
 . كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو « میدقلا ىلع مهرد فلآ رشع انثا وأ

 نأ اماف سفن ريغ ىلع تناك اذإو ء سفن ريغ ىلع وأ سفن ىلع نوکت نأ ام ةيانجلاو
 نأ امإف فرط ريغ ىلع تناك نإو . فرط ريغ ىلع نوكت نأ امإو فرط ىلع نوكت

 اهيفف رّدقم شرأ امل نكي مل نإف ءرّدقم شرأ اه نوكي ال وأ رّدقم شرآ ام نوكي
 . ةموکح ا

 دقو « رصبلا باهذک طقف ةعفنملا ةيانجلاب تئافلا نوكي ةراتف « رّدقم شرآ اف ناک ناو
 هیفف « طقف دحاو ناسنالا يف هنم دجوي فلتلا ناک ناف ء مرجلا عم ةعفنملا توفت

 ناسنالا يف هنم دجوي فلتلا ناك نإو . رکذلاو « ناسللاو فنآلاك « ةلماك ةيدلا

 ء نیلجرلاو « نيديلاك : اهفصن : امهدحأ ینو « ةلماك ةيدلا |هفالت] ىفف « نائيش

 رايخألا ةيافك :رظنا] . نيتيصخلاو ء نييدثلاو « نيبجاحلاو « نينذألاو « نيئيعلاو
 . [(7" 50 /۲) ليبسلا رانمو (۳۱۷/۲)

 )٤( ةيدلا فصن ةدحاو يفو « ةلماك ةيدلا نيلجرلا ينو « ةلماك ةيدلا نيديلا يف ‹
 ةدحاولا لجرلا يقو « ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا يفو» : مزح نب ورمع ثيدحل

 يئاسنلا هاور] «ةيدلا فصن ) ]))۸٥٤اه هتارقف رثكأ نكلو . فيعض وهو

 اَمُهَيِدَِأ اوقاف : ىلاعت هلوق هل لدیو « نافكلا : ديلاب دارملاو . [دهاوش =
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 . لبإلا نم ةئام اهعطق یفو ء لبالا نم

 . نراملا وهو هنم نال ام عطق يف يأ ""(فنألاو) عطق يف ةيدلا لمکتو

 : عطق يف ةيدلا لمکتو . ةيد ثلث زجاحلاو هیفرط نم لك عطق يفو

 بجو حاضیا امهعطق عم لصح ناف ء حاضيإ ريغب ایهعلق وأ (نينذألاو)
 . هريغ وأ عیمسلا نذآ نیب رکذ ايف قرف الو « ةيد فصن نذأ لک يفو « هشرآ

 ةغل ديلا اهنأ ىلع لدف  فکلا لصفم نم لگ هللا لوسر عطقو . [۳۸ :ةدئاملا]-
 [(۳۱۸ /۲) رایخألا ةيافك] . ًاعرشو

 ةلباقم يف ةموكحلاف ء ًالاجو ةعفنم ديلا يف نأل  ةموكحلا اهيفف ءالش ديلا تناك ناف
 سفن يف سيل بيعلا نأل ء ةميلسلاو ءاجرعلا نيب قرف الف لجرلا امأو . لاهجلا
 . باصعألا جنشت وأ قاسلا وأ ذخفلا يف جرعلا امنإو ء وضعلا

 ثيدحل ؛ لبالا نم رشع اهدحأ ينو « ةلماك ةيدلا نيلجرلاو نيديلا عباصأ يف : ةدئاف

 نيلجرلاو نيديلا عباصألا ةيد ین١ : ي هللا لوسر لاق : لاق دن سابع نبا
 يف ينابلألا هححصو (۱۳۹۱) يذمرتلا هاور] «عبصآ لكل لبالا نم رشع ءاوس

 رشع عباصالا يف» : ًاعوفرم فشخ یسوم يبأ نعو . [(۲۲۷۱) مقرب ءاورالا
 . [ينابلألا هححصو (4۸40- ٤۸٤٤ - ۸۳) یئاسنلا هاور] «رشع

 : نیلصفم ماهبإلا يف نأل ء ةيدلا رشع فصن لجر وأ دي ماہإ نم تناك نإ ةلمنألا يفو

 رشع ثلثف ماهبإلا ريغ نم تناك ناو . ماهبإلا لقع فصن : لصفم لک يفف
 ليبسلا رانم :رظنا] . اهيلع عبصألا ةيد عزوتف لصافم ثالث هيف نأل «ةيدلا

(۳۶7/۲)]. 

 )١( لك هلوقل  مظع نم الخو هنم نال ام وهو « نرالا نم عطق اذإ ةيدلا فنالا يف :
 یئاسنلا هاور] «ةیدلا هعدج بعوآ اذ| فنألا ینو) )4۸9۳([ .

 يهو « ةلقنلا ةموكح نع صقتت ال ةموکحو ةيد همزل ةبصقلا ضعبو نرالا عطق ولو

 عم فکلاک طقف ةيدلا بجت يناثلا لوقلاو - لوق ىلع اذه  ًاريعب رشع ةسخ
 . عباصألا



 . ةيد مھیفف [هيلع ةيانجب نينذألا سییآ ولو

 وأ لوحآ نيع كلذ يف ءاوسو ةيد فصن امهنم لک یفو '''(نینیعلاو)

 . شمعأ وأ روعأ

 . ةید عبر اهنم نفج لک فو '''(ةعبرألا نوفجلا و)

 ترأو غثلال ناسللا ناك ولو قوذلا میلس قطانلا ۳(ناسللاو)

 . ةيد فصن امهادحإ عطق يفو "" (نیتفشلاو)

 «لبالا نم نوسخ نیعلا یفو» : لاق ی هللا لوسر نأ ًاطولا يف كلام یور )١(

 یور ال « ةلماک ةيد روعألا نيع يفو . [(۲۲۹) ءاورالا يف ينابلألا هنسحو]

 ةحيحصلا هنیع تبيصأ روعآ يف یضق ضخ نامثع نأ : ةبيش يبأ نباو يقهيبلا
 نع ةبيش يبأ نبا یورو . [(۳۱۵/۷) ءاورالا يف هححصو] . ةلماك ةيدلا

 ًاقفی نأ ءاش نإ) :لاق ةحيحصلا هنیع تبيصأ اذإ روعالا لجرلا يف : نو يلع
 نيع يف كلام لاق .(ةلماك ةيدلا ذخأ ءاش نإو  فصتلا ذخأيو نيع ناكم ًانيع

 . (ةلماك ةيدلا اهيف نأ ًاطخ تئقف اذإ) : ةحيحصلا روعالا

 )٢( دربلاو رح لا نم (هظفحتو ء |مھذؤی ام نينيعلا يقت اهنأل « ةعفنمو ًالامج اهيف نأل «
 عبر : اهدحأ يفو . اهريغ يف بيع ىمعلا نأل « ىمعألاو ریصبلا كلذ يف ءاوسو
 :ةيفنحلا دنعو . ةموكحلا نافجألا يف نأ ىلإ بهذ هللا هحر كلام مامالا الإ . ةيدلا

 رافشألا عم نافجألا عطق يف اذكو . اهعبر ةدحاولا يفو ةيدلا نينيعلا رافشآ يف

 رافشأ ال نافجألا عطق اذإو . رافشألل ةعبات نافجألا ريصتو « ةلماك ةيد بجت

 يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت : رظنا] . ةموكح اهيف بجت اهيلع )۱۰۹/۳([

 ةموكح سرخألا يفو ؛ ريبكلاو ريغصلا كلذ ين ءاوس « ًاقطان قوذلا ملاس ناك اذإ (۳)
 .[(۳۲۱/۲) رايخألا ةيافك] . ةيدلاف هقوذ بهذ اذإف ء هقوذ بهذي مل اذإ

 لاقو « ةموكح هيف : ةفينح وبأ لاقف ء قطنلا ّدح غلبي مل يبص ناسل عطق اذإ اوفلتخاو

 . )٤۷۳([ ةمألا ةحر رظنا] . ةلماك ةيد : ةثالثلا

 -ةيضق هنأل « هباسحب اهضعب يفو ء اهفصن ةدحاو يفو « مزح نب ورمع ثيدحل )٤(
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 فورح او . ةيدلا نم هطسقب هضعب باهذ ينو ء هّلک ''(مالکلا باهذو)

 . برعلا ةغل يف افرح نورشعو ةيناث اهیلع ةيدلا عزوت يتلا

 امهادحإ نم ""هباهذ امآ ء نینیعلا نم هباهذإ يأ '''(رصبلا باهذو)

 . لفطو خيش نيعو ةريبكو ةربغص " نینیعلا يف قرف الو « ةيد فصن هیفف

 تّذس « ةدحاو نذأ نم صقن نإو نينذألا نم '''(عمسلا باهذو)

 . ةيدلا نم هتبسنب ذخأو توافتلا طسق بجوو « یرخالا عامس یهتنم طبضو

 بجو هردق طبضو ٌّمشلا صقن ناو « نیرخنلا نم '"(مشلا باهذو)
 . ةموکحف الاو ةيدلا نم هطسق

 . [(۳۲۱ /۲) رايخألا ةيافك] . عيزوتلا-

 بهذأف قطان ناسل ىلع صخش ىنج اذإف « عفانملا تاوفب قلعتي ايف عورش اذه (۱)
 مالكلا ضعب بهذ ناو . رصبلا هبشأف هعفانم مظعأ هبلس هنأل « ةيدلا هيفف همالك

 فرعي ال صخش ناك ولو . افرح نيرشعو ةيناث ىلع ةيدلا عزوتف « هطسقب بجو

 همالك بهذ اذإف « ًالثم ًافرح نيرشعب الإ ملكتي ال يذلا غٹلألاک اهلك فورحلا

 . [(۳۲۲ /۲) رايخألا ةيافك]. همالك بهذأ هنأل ةلماك ةيد بجت حيحصلاف

 لجر يف فہ رمع ءاضقل) « اهتعفنل باهذ هباهذف « رصبلا نینیعلا ةعفنم نأل (۲)

 (يح لجرلاو تايد عبرأب « هلقعو هحاكنو هرصبو هعمس بهذف ًالجر برض

 .[(۲۲۷۹) ءاورإلا يف ينابلآلا هنسحو ء ىقهيبلاو ةبيش يبأ نبا هاور]

 . هباهذإ : عوبطملا حرشلا يف (۳)
 . نيب : عوبطملا حرشلا يف (6)

 . كلذك هو رمع ءاضقل (۵)

 )٦( رصبلاو عمسلا هبشأف ساوحلا دحأ هنأل كلذك .
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 ةموكح وأ ردقم شرآ هل سأرلا ىلع حرجب لاز ناف '''(لقعلا باهذو)

 . شرالا عم ةيدلا تبجو

 ةفشحلا عطقو « نینعو خیشو ريغص رکذ ولو میلسلا ""(ركذلاو)

 . ةيد اهدحو اهعطق ىفف ركذلاك

 عطف يفو « ةيد بوبجو نع نم ولو نیتضببلا يأ " (نیشلاو)

 . هیدلا فصن امهادح|

 رح ا ملسلا رکذلا نم "* (ةحضولا يفو)

 هنم (نسلا) يف (و)

 ناكف « فیلکتلا يف لخدیو زییمتلا لصحي هبو كعفن اهمظعأو یناعلا فرشآ هنال (۱)
 .[(۳۶۷ /۲) لیبسلا رانم] . ةيدلا باجيإب قحأ

 عم امدقی نأ امهقح ناکف ء عفانلا لیبق نم ال ء مارجألا نم نييثنألاو رکذلا (۲)
 نب ورمع ثيدح هيف ةيدلا بوجو يف لصالاو . نیتفشلاو ناسللاک « مارجألا

 ةيدلا ةفشحلا ینو . عفانلا مظعأ نم يهو « لسانتلا ةعفنم هيف رکذلا نالو « مزح
 ولو « عباصالا عم فکلاک « اه عباتلاک رکذلا نم اهادع ام نال ةيعفاشلا دنع
 . ۲۳۲۶ /۲) رايخألا ةيافك] . ديلا للشك ةيدلا تبجو لشف هرکذ ىلع ینج

 نيثنألا مث ًالوأ ركذلا عطق نإو ء ناتيدف ةلمج نييثنألاو ركذلا عطق نإ : ةيفنحلا دنعو

 نیئالا مطق اذإ امأو . ةمئاق نييثنألا ةعفنم ركذلا عطق دعب نال < . ًاضيأ ناتيدف

 تبهذ داليإلا ةعفنم نأل < ءركذلا ةموكحو نييثنألا ةيد بجتف ء رکذلا مث الوآ

 . نييثنألا تاوفب

 . )۸٥٤[( يئاسنلا دنع هو مزح نب ورمع ثيدحل (۳)

 )٤( لاق يب هللا لوسر نأ نیہ ورمع نب هللا دبع ثيدحل « مظعلا حضوت يتلا :
 ١ [حيحص نسح : ينابلألا لاقو (5577) دواد وبأ هاور] .« سمخ حضاوملا يف .

 ا



 باهذإ (يفو « ""لبالا نم سخ)
 ةيد ىلإ هتبسن « ةيدلا نم ءزج يهو (ةموکح هيف ةعفنم ال وضع لک)

 هتافصب ًاقيقر ناك ول هيلع ينجلا ةميق نم "۳ ةيانج ىلإ اهصقن ةبسنك سفنلا

 ء ةرشع ًالثم هدي ىلع ةيانج الب هيلع ينجلا ةميق تناك ولف « اهيلع وه يتلا

 . سفنلا ةيد رشع بجيف « رشع صقنلاف ةعست هيلع ةیانح ا دعبو

 موصعلا (دبعلا ةيدو)

 عطق ولو « رحل ا ةيد ىلع ابهنم لك ةميق تداز ولو كلذک ةمألاو (هتمیق)

 . رهظألا يف ناتمیق بجو هايثنأو دبع رکذ

 لاح ةموصعم همأ تناك نإ هيوبأ دحأل ًاعبت ملسلا (ٌرحلا نينجا ةيدو)

 ةیانح ا

 قيقرلا نم ةمسن يأ (ةّرغ)

 رشع فصن ةّرغلا غولب طرتشيو « عيبم بيع نم ميلس (ةمأ وأ دبع)

 ةلقاع ىلع ةّرغلا بجتو « ةرعبآ ةسمخ وهو ادب بجو ةّرغلا تدقف ناف « ةيدلا

 . يناجلا
 ب

 بجو ام نوكيو « اهيلع ةيانجلا موي (همأ ةميق رشع قيقرلا نينجلا ةيدو)

 ینا : لاق هنأ الب يبنلا نع ًاعوفرم دیش هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل (۱)
 . [حيحص نسح : ينابلالا لاقو )٥٥٤٤( دواد وبأ هاور] «سمخ شم نانسألا

 . هيلع ينجملا ةميق نم ةيانجلا يأ : عوبطملا حرشلا يف (۲)
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 . اهدیسل

 ريعب وهو ملسم ةّرغ ثلثک « ةّرغ ينارصنلا وأ يدوهيلا نینجا يف بجتو

 . ريعب اثلثو
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 مقر دي

 ئیں اس يود ںیہ

 یعور ( ےد ےہ

 ةماسقلا ماکحآ يف لصف

 . '''ءامدلا نامیآ : يهو

 ةثلثمب (ثول "" لتقلا یوعدب نرتقا اذإو)

 . فعضلا : ّةغل وهو

 بلقلا يف ةنيرقلا كلت عقوت نأب يعدلا قدص ىلع لدت ةنيرق : ًاعرشو

 : هلوقب فنصلا راشآ اذه ىلإو « هقدص

 ةلح يف هسآرک هضعب وأ لیتق دجو نآب (یعدلا قدص سفنلا يف هب عقي)

 "ةریغص ةيرق یف دجو وأ اهلصأو ةضورلا يف اك . ریبک دلب نع ةلصفنم

 مهريغ ةيرقلا يف مهكراشي الو هئادعأل

 ولو « بهذلا ىلع اهتالاوم طرتشي الو (ًانیمی نيسخ يعدملا فلح)

 فرعي ال عضومب ليتق دجوي نأ : اہعروصو . ءامدلا يف نامیالا : ةخللا يف ةماسقلا )١(
 دجويو « نينيعم ةعامج وأ « نیعم صخش ىلع هلتق هيلو يعّديو « ةنّيب الو هلتق نم

 قدص بلقلا ىلع بلغي ام : لاقي وأ . هقدصب ةرعشملا ةنيرقلا وهو « رهاظ ثول

 « مهنيب لجو ربيخ ليتقك « مهريغ مهفلاخ ال ءادعأ موق نيب دجوي نأك « يعلا

 وأ ةلحم وأ تيب يف موق عمتجي نأ وأ « ةرهاظ ربيخ لهأ نيبو راصنألا نيب ةوادعلاو
 ء همدب بضتخم لجر مو ةيحان يف لیتق دجوی وأ « ليتق نع نوقرفتيو ء ءارحص

 . ثولف « ًانالف لتق ًاديز نأ لدع دهشي وأ
 . مدلا : ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتم يفو : طوطخملا نت ا فو لصألا يف اذكه (۲)

 . طوطخملا يف اى « ةريغص : عانقإلا فو « ةريبك : عوبطملا حرشلا يف (۳)
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 یضم ام ىلع ةقافالا دعب ينبي « هنم ءامغإ وأ فلاح ا نم نونج نامیالا للخت

 هريغ لوو لزع ناف « هدنع ةماسقلا تعقو يذلا یضاقلا لزعُي مل نإ اهنم

 يعدلا فلح اذإو . اهفانئتسا بجو

 . فرط عطق يف ةماسقلا عقت الو "" (ةیدلا قحتساو)

 . نیمی نیسخ فلحيف (هیلع ىعّدملا ىلع نيميلاف ثول كانه نكي مل نإو)

 ولو (ةرافك) دمع هبش وأ أطخ وأ ًادمع (ةمرحملا سفنلا لتاق ىلعو)

 . امام نم امهنع يلولا قتعيف ًانونج وأ ًايبص لتاقلا ناك

 ةلخملا يأ (ةّرضلا بويعلا نم ةميلس ةنمؤم ةبقر قتع) ةرافكلا (و)

 . بسكلاو لمعلاب

 ربيخ ىلإ اجرخ ةصّيو لهس نب هللا دبع نأ : تن ةمثح يبأ نب لهس ثيدحل (۱)
 نيع يف حرطو لتق دق لهس نب هللا دبع نأ ربخأف ةصّيحم ىتأف ء مهباصأ هج نم

 لبقأ مث « هانلتق ام هّلاو : اولاق « هومتلتق هّلاو متنأ : لاقف دوہی ىتأف « ريقف وأ
 . هنم ربكأ وهو ةصّيوح هوخأو وه لبقأ مث  كلذ مهل ركذف هموق ىلع مدق ىتح
 لاقف « ربيخب ناك يذلا وهو ملكتيل ةصيحم بهذف ۰ لهس نب نهرلا دبعو

 ملكت مث « ةصّيوح ملكتف - نسلا ديري «  ربك ء ربك ١ : ةصيحمل لو هللا لوسر
 « برحب اونذؤي نأ امإو مكبحاص اودي نأ امإ » : لَك هللا لوسر لاقف « ةصّيحم
 لاقف « هانلتق ام هللاو انا : اوبتكف ٠ ‹ كلذ يف مهيلإ ك هللا لوسر بتکف

 مد نوقحتستو نوفلحتأ ١ : نمحرلا دبعو ةصّيحمو ةصيوخل لپ هللا لوسر

 هادوف « نيملسمب اوسیل : اولاق « دوبي مكل فلحتف » : لاق . ال : اولاق « مكبحاص

 تلخدأ ىتح ةقان ةئام الب هللا لوسر مهيلإ ثعبف « هدنع نم ايب هللا لوسر

 يراخبلا هجرخأ] . ءارمح ةقان اهنم ينتضكر دقلف : لهس لاقف « رادلا مهيلع

 . [هل ظفللاو )۱٦٦۹( ملسمو (۷)
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 لالفاب (نیرهش مایصف دج ل نإف)

 زجع ناف ؛ حصألا يف عباتتلا ةين طرتشي الو « ةرافکلا ةينب (نيعباتتم)

 ةدايز فاخ وأ ةديدش ةقشم موصلاب هقحل وأ مره نيرهشلا موص نع رفکلا

 . ًايبلطم الو ایمشاه الو ًارفاک معطي الو ةرطفلا يف يزجي
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 قر
 ئیں ے9 ںی

RR? 
 دودحلا ماكحأ باتک

 باکترا نم اهعنل كلذب دودح لا تيّمسو عنلا : ةغل وهو ٌدح عمج

 : هلوق ءانثأ يف روکذلا "۳ انزلا ٌّدحب دودحلا نم فنصلا أدبو . ""شحاوفلا

 ابيرق يتأيسو (نصحلاف ٠ نصح ريغو « نصح : نیبرض ىلع ینازلاو)

 حاكن يف لبقب اهعوطقم نم اهردق وأ هتفشح بّیغ يذلا ٌرحلا لقاعلا غلابلا هنأ

 ٠ حیحص

 رخصب الو ةريغص ىصحب ال ةلدتعم ةراجحب " (مجرلا هّلح)

 ةأرما وأ لجر نم (نصحلا ريغو)

 . دلجلاب اهاصتال كلذب تيّمس ۰" (ةدلج ةئام هّدح)

 OT /۲) ليبسلا رانم] . يصاعلا يف ًاعرش ةرّدقملا تابوقعلا : ًاع رش دودحلاو (۱)

 راج نامان بو لک ودیا وَلا لج : یلاعت لاق « رثابکلا نم انزلا : انزلا ہکح (۲)
 ملسم یرما مد لح ال» : ال هلوقلو . ۲ : رونلا] # گا نيد یر ابی رثذْعْلت او
 سفنلاو « ینازلا بیثلا : ثالث یدحاب الإ هللا لوسر ينأو ہللا الإ هل ال نأ دهشي

 ملسمو (TAYA) يراخبلا هاور] «ةع|یلل قرافلا هنیدل ك راتلاو 1 سفنلاب

(1 ۱7۷)]. 

 اهیلع ادغف «اهمح راف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلع سینآ اي دغا» : ك هلوقل (۳)
 ب7 ۱۱۹۷) ملسمو « (1۸۲۸ - 1۸۲۷) يراخبلا هاور] . اهجرف تفرتعاف

 .[ ثیدح نم ءزج وهو ( ۸

 )٤( :رونلا] * دلج امانی ریو یک ودلملف )8 : ىلاعت هلوقل ۲۲ .
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 ماعلا ةدم بسحتو مامالا يأرب رثكأف ('''رصقلا ةفاسم ىلإ ماع بیرغتو)

 دعب نوکی نأ ىلوألاو . بیرغتلا ناکم هلوصو نم ال ینازلا رفس لوأ نم

 () لا

 : يناثلاو لوألا (عبرأ ناصحإلا طئارشو)

 امهرجزي امہ نابّدؤي لب " نونجمو يبص ىلع ّدح الف (لقعلاو « غولبلا)

 ضّعبملاو '””رّبدملاو قيقرلا نوكي الف (ةيرحلاو) : ثلاثلاو . انزلا يف عوقولا نع

 . *"حیحص حاكن يف مهنم لك یطو ناو انصح دلولا مأو بتاکلاو

 يمذ وأ ملسم نم (ءطولا دوجوو) : عبارلاو

 . [(۱1۹۰) ملسم هاور] . «ةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب رکبلا» : ی هلوقل (۱)
 وأ مرحمب الا ةأرملا بّرغت الو . نطولاو لهألا نع شاحيإلا ؛ بيرغتلاب دوصقملا (۲)

 . هديسب رارضإ هبيرغت نال « قيقرلا بّرغي الو « جوز

 ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : لک هلوقل (۳)

 نب قراط نعو . )٥٤٤٤([ دواد وبآ هاورآ «لقعی یتح نونجلا نعو « ملتحي

 ظقيتسأ ملف ةمئان تنك ينإ : تلاق « تنز دق ٍةأرماب فشخ رمع یت : لاق باھش

 يف روصنم نب ديعس هاور] . اهبرضي ملو اهليبس ىلخف ء ّلع مثج دق لجرب الإ
 . [(۲۳۱۲) ءاورالا يف ينابلألا هححصو « ةبيش يبأ نباو «هننس
 قتعلا قيلعت وهو « ريبدتلا نم ذوخأم : رّبدملاو . رّبد ا : عوبطلا حرشلا يف سيل )٤(
 . توملاب

 حاکن يف ئطو نإو  نصحمب ضعبملاو « دلولا م أو « بتاكملاو « قيقرلا سيل )٥(
 یحتسی ال دبعلاو « هسفن نوصي او « فرشو لاك ةفص ةیرحلا نال ء حبحص
 . ةحيضفلا نم جرحتي الو



 دارآو « حیحصلا حاکنلا يف : خسنلا ضعب ينو (حیحص حاكن يف)

 ءطولا حیحصلاب حرخو . لبقب اهعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا بييغت ءطولاب

 . نيصحتلا هب لص الف ء دساف حاکن يف

 تدلج نیس |مھنم لک دحیف  (رحلا ّدح فصن امهّدح ةمألاو دبعلاو)

 . ماع فصن بیرغتو

 ربدلا ٌمعيل ىلوأ ناك هرخآ ىلإ ہّدح قر هيف نمو : فنصلا لاق ولو

 . دلولا مأو ضعبلاو بتاکلاو

 نأب صخشب طال نمف (انزلا '''مکح مئاهبلا نابتاو طاوللا مکحو)

 نکل : فنصملا لاق اك ٌدُخ ةمیہب ىتأ نمو « ””بهذملا ىلع ٌذُخ هربد يف هتطو

 فص نمل رت جب ر٥ت نإ نوح اق : ىلاعت هلوقل « ًابيث مآ ًاركب ناك ءاوس (۱)
 فيصنت يف صن اذهو . 65 :ءاسنلا] چپ باذعلا رم تحمل لع ام

 ‹ فّصنتي ال مجرلا نألو . قرلا عماجب دبعلا نهیلع سیقو « ءامالا ىلع باذعلا

 ‹ شيرق نم ةيتف يف فشخ رمع ينرمآ : يموزخلا شايع نب هللا دبع لوقلو
 هنسحو كلام هاور] . انزلا يف نيسمخ نیسم ةرامالا دئالو نم دئالو اندلجف

 .[(۲۳۶0) ءاورالا يف ينابلألا

 . مکحک : ةعوبطلا ةخسنلاو عانقالا نتم يفو ء طوطخلا نت او لصألا يف اذكه (۲)
 بوجو يف اوفلتخاو  ماظعلا شحاوفلا نم هنأو « طاوللا ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا (۳)

 : لیلا

 . دح ا بجوي : ةئالثلا ةمئالا لاقف - ۱
 . لتق كلذ هنم ررکت ناف « ةرم لوآ « رّزعی : ةفينح وبأ مامالا لاقو - ۲

 : دا ةفص يف ةئالثلا ةمئألا فلتخاو
 ۔رھظأو « يعفاشلا لوق وهو « ًاركب مآ ناك ًابيث لاح لکب مجرلا هّدح : كلام لاقف
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 رزعب هنآ حجارلا

 ةيبنجآ (یطو نمو)

 مامالا (غلبی "الو « رّژُع جرفلا نود امیف)

 نع هریزعت يف صقنی نأ بجو « دبع رزع ناف (دودحلا یندآ ریزعتلاب)

 هنال ةدلج نيعبرأ نع هریزعت يف صقني نأ بجو رح رزع وأ « ةدلج نیرشع

 . دمحأ بهذم يف نيتياورلا-

 « رکبلا دلجيف « بیئلاو ركبلا نيب قّرفي : هدنع حجرملا وهو يعفاشلل يناثلا لوقلاو

 . دمحأ نع ةياور وهو « بّيثلا مجريو
 لاق : لاق دین سابع نبا ثیدح « هللا همحر كلام مامالا لوق حجارلاو : حيجرتلا

 «هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم» : يب هللا لوسر
 :(۳۷۵) دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو « (557؟) دواد وبأ هاور]

 .مجري : لاق « ةيطوللا ىلع ذخؤي ركبلا يف دین سابع نبا نعو .[حیحص نسح
 . )۳۷۲٣([ ينابلألل دواد يبأ ننس حیحص رظناو (5 557) دواد وبأ هاور]

 يتأي يذلا ىلع سيل) : دشت سابع نبا لوقل ء بهذملا يف دمتعملا لوقلا وه اذه )١(
 دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو )٥٤٤٥٤( دواد وبأ هاور] (دح ةميهبلا

 فلاخ يباحص ىوتف ةباثمب يهو « دشت سابع نبا ىلع فوقوم اذهو [((۷۸)

 : 55 هللا لوسر لاق : لاق دشت سابع نبا نع ةمركع ىور ثيح « هتياور اهيف
 ام : لاق ؟ ةميهبلا نأش ام : هل تلق : لاق «هعم اهولتقاو هولتقاف ةمیہب ىتأ نم»

 . لمعلا كلذ اهب لمع دقو اهمحل لكؤي نأ هرك هنأ الإ كلذ لاق هارأ
 .[(۳۷ )٤۷ ينابلألل دواد يبأ ننس حیحص رظناو )٤٤٩٤( دواد وبآ هاور]

 . ةعوبطلا ةخسنلاو « عانقالا نتمو طوطخلا نتمل ا نم اهانتبثآو « الف : لصألا يف (۲)
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 فذقلا ماكحأ يف لصف

 . يمرلا : ةغل وهو

 . انزلاب ةداهشلا جرختل ربیعتلا ةهج ىلع انزلاب يمرلا : ًاعرشو

 ةمجعم لاذب '''(فذق اذإو)

 تينز : هلوقك (انزلاب هريغ)

 ًابأ فذاقلا نكي مل اذإ اذه « يتأيس امك ةدلج نوناث " (فذقلا ّدح هيلعف)

 ثالث خسنلا ضعب یئو (ةثالث : طئارش ةيناثب)

 ال نونجملاو يبصلاف (ًالقاع « ًاغلاب نوكي نأ وهو ء فذاقلا يف اهنم)

 . ًاصخش امھفذقب ناّدحي

 الع نو مألا وأ بألا فذق ولف "(فوذقملل ًادلاو نوكي ال نأو)

 يف اونم توما تّلفَقلا تتصهملا توم نا نوف : ىلاعت هلوقل « مارح فذقلا )١(
 عبسلا اوبنتجا» : هب هلوقو . ۲۲۳ :رونلا] هک ٌميِظَع ٌباَدَع مو ةرخيألاو ايندلا
 يراخبلا هاور] «تانمولا تالفاغلا تانصحملا فذق» : اهنمو «تاقبولا

 ۱ .[(۸۹) ملسمو (۲۷۲۲)

 ءانہش ميرا اواي رپ مم تنتصحتملا نوم نیو ےس : ىلاعت هلوق فذقلا ّدح يف لصألا (۲)

 . [4 :رونلا] © نوم مه کیو ادب ةد حل ابنا هداج يت رگ
 . ىلوأ هفذق يفف ء هدلو يف داقي ال دلاولا نأل (۳)
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 . هيلع دح ال لفس ناو «هدلو

 . ارح « ًالقاع <« ًاغلاب ء السم نوکی نأ وهو « فوذقلا يف ''"ةسمخو)

 وأ ًاقیقر وأ ًانونجم وأ ًاريغص وأ ًارفاك صخشلا فذقب ٌدح الف انزلا نع (ًافيفع

 ایناز

 فذاقلا (ٌرحلا دحو)

 ةدلج (نینامث)

 ةدلج (نیعبرآ دبعلاو) دحيو

 فذاقلا نع (طقسیو)

 : اهدحآ (ءایشآ ةثالثب فذقلا دح)

 يف روکذم یناثلاو . ةجوز وأ ًايبنجأ فوذقلا ناك ءاوس "" (ةنیبلا ةماقإ)

 : هل وق

 . فذاقلا نع يأ " (فوذقلا وفع وآ)

 ةخسنلاو « عانقالا نتمو « طوطخملا نتم ا نم اهانتبثآو سو : لصألا یف )١(

 . ةعوبطلا

 4 دلج نیش مث ریغو راجاف اہک زابل مث تک مملو نو 5 يلاعت هلوق موهفمل (۲)

 . فذاقلا دم ال ءادهشلاب يآ اذإ هنأ ىلع لدف . ٤[ :رونلا]

 حجارلاو . فوذقلا وفعب طقسي الف هلل ٌقح هنأ ىلإ ةفينح وبآ مام الا بهذو (۳)

 زجعيأ" :لاق لي هللا لوسر نأ كنج ةداتق یور ام « هللا هحر يعفاشلا بهذم

 ...يضرعب تقدصت : لوقی حبصآ اذإ ناك : مضمض يبأك نوكي نأ مکدحا

 جہ ہاورو )۲۳٦٢( ءاورالا ین ينابلألا هفعضو ينسلا نبا هاور] . ثيدحلا
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 اذإو : لصف : فنصلا لوق يف هنایب قبسو ''(ةجوزلا قح يف ناعللا وآ)

 . هرخآ ىلإ لجرلا یمر

 ىلع يضرعب تقدصت دق ينإ مهللا :لاق حبصأ اذإ ناك) : ظفلب (1887)-
 .[ عوطقم حيحص : نابلآلا لاقو (كدابع

 )١( فذقلا دح هنع طقس « ىنزلاب اهمهتا يتلا هتجوز جوزلا نعال اذإف .

 . فوذقلا رارقإب اضيأ فذقلا ذدح طقسيو : ةدئاف
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 ةبرشألا ماكحأ يف لصف

 اهیرشب قلعتملا دحلا يفو

 بنعلا ريصع نم ذختملا يهو ''"(ًارمخ برش نمو)

 بيبزلا نم ذختلا ذيبنلاك رمح ا ريغ نم ''”(ًاركسم ًابارش وآ)
 ارح ناك نإ براشلا كلذ (ٌدحي)

 ةدلج نيرشع ًاقيقر ناك ناو ةدلج (نيعبرأ)

 برشلا دح يأ (هب) مامإلا (غلبي نآ زوجيو)

 هجو ىلع) قيقر يف نيرشعو ٌرح يف نيعبرأ ىلع ةدايزلاو ةدلج (نینامث)

 . اهنع صقنلا عنتمي اذه ىلعو ٌدح ركذ ام ىلع ةدايزلا نإ ليقو (ریزعتلا

 ركسملا براش يأ (هيلع) دلا (بجيو)

 رکذ ام برشب نادهشي نيلجر يأ (ةنّيبلاب : نيرمأ دحأب)

 لجر ةداهشب دم الف « ًاركسم برش هنأب براشلا نم (رارقإلا وآ)

 مس وج

 ٌباصالَو مییملاو رمخلا اإ8 : ی اعت هلوق همیرحت يف لصالاو « لقعلا رماخ ام رمخلا )١(
 .[۹۰ :ةدئاملا] ه وَ ۔اف نطیَشلا لمع نم شجر مال

 دواد وبآ هاور] «مارح هلیلقف هريثك رکسآ اما : 26 هلوق مومعل ء ناك عون ّيأ نم (۷)

 لک : لاقف عتبلا نع لی هللا لوسر لئس : تلاق اغ ةشئاع نعو )۴١۸۱([.

 . [(۲۰۱۰۱) ملسمو (۲4۲) يراخبلا هاور] «مارح وهف ركسأ بارش
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 0( ىضاقلا ملعب الو « ةدودرم نیمیب الو نيتأرما ةداهشب الو « ةأرماو

 . رمخلا ةحئار هنم مشی نب يأ (هاکنتسالاو ءيقلاب)

 . هريغ ملعب الو ةدايز : عوبطملا حرشلا يف (۱)

۷ 



 ةق مسلا عطق ماكحأ يف لصف

 . ةيفخ لام ا ذخأ : ةغل يهو

SS 

 : طئارش تسب خسنلا ضعب ينو (طئارش 3 قراسلا دي عطقتو)

 قراسلا (نوکی نآ)

 نونجمو يبص ىلع عطق الف ًايمذ وأ ناك السم ء ًاراتخ (ًالقاع « ًاغلاب)

 الف نمأتسملاو دهاعملا امأو « يمذو ملسم لاب يمذو ملسم عطقيو « هركمو

 عطقلا طرش فنصملا ركذو « قراسلا يف طرش مدقت امو « رهظألا يف هيلع عطق

 : هلوق يف قورسملل رظنلاب

 قرسی وأ ۰ ًابورضم ًاصلاخ يأ '''(رانید عبر هتميف ًاباصن قرسي نآو)

 . ءافتخالا هجو ىلع هبئان وأ هکلام نم ریغلا لام ذخأ : لوقن وأ (۱)
 اوقاف ةقراَسلاو ٌقِراَسْلأَو ۶ : یلاعت هلوق « قراسلا دي عطق ىلع ّلد دقو (۲)

 ۳۸: ةدئاملا] 4 ایی
 رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال» : لک هلوقل < . مهارد ةثالث وأ رانید عبر (۳)

 نأ : دیتنم رمع نبا نعو . )١785([ ملسمو (1۷۸۹) يراخبلا هاور] «ادعاصف
 ملسمو )١۷٦۹٥( يراخبلا هاور] مهارد ةثالث هنمث جم يف عطق الگ هللا لوسر
 ةفص نم ًاسرث قرس لجر دي عطق كك يبنلا نأ : دعا هنعو . | ()

 ءاورإلا يف ينابلألا هححصو (57857) دواد وبأ هاور] . مهارد ةثالث هنمث ءاسنلا

 .[(؟11)
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 . هتمیق وأ ًابورضم رانید عبر هصلاخ غلبي ًاشوشغم ًاردق

 طرتشا عراش وأ دجسم وأ ءارحصب قورسلا ناك ناف (هلثم زرح نم)

 . ظاحللا ماود هزارحإ يف

 عاتمو بوث ينو « هلثم يف داتعم ظا يفك  ٍتیبک نصحب ناك ناو

 نكي مو « ًاتقوف ًاتقو هل هرظنب هظحال نإ ًالثم ءارحصب هبرقب صخش هعضو
 عنم ىلع هتردق ظحالثا طرشو « الف الاو زرحم وهف نيقراط ماحدزا كانه

 : هلوق يف فنصلا هرکذ ام قورسلا طورش نمو « قراسلا

 قراسلل يأ (هل ةهبش الو . هيف هل كلم ال)

 ۳ هم مم

 5 'ہدیس لام قيفر هف رسب

 )١( زرحلا نم جارخ لا لاح ةميقلا ربتعتو .

 ىلع عطق الف « قراسلا ريغل ًاكولمم قورسلا نوكي نأ عطقلا بوجول طرتشي يأ (۲)

 لماعو « ريعتسملاو « رجأتسملاو « نہترم ا ديك هريغ دي يف هسفن لام نم قرس نم
 . كيرشلاو « ليكولاو « ضارقلا

 امأ « هلوصأو هعورف لام نم هتقرسب عطق الف « ةهبشلا ءافتنا ؛ عطقلا طورش نم (۳)

 امأو . [(۲۲۹۱) هجام نبا هاور] «كيبأل كلامو تنأ» : و هلوقلف عورفلا

 لام نم تقرس اذإ ةجوزلا عطقت الو . رخآلا ىلع مهدحأ ةقفن بوجولف هلوصأ

 لام نم هتقرسب ًاضيأ جوزلا عطقي الو « هلام نم ةقفنلا قحتست اهنأل اهجوز

 : لیتو ٠ دلاولا عم دلولا هبشآ هتجوز لام يف طسبنی هنالو ء اهثري هنال هتجوز
 . ةهبش الف هل ةقفن ال ذإ « هتجوز لام نم قرس اذإ جوزلا عطقی

 -ًاباصن يواسي هقرس ام نآب ًالاع نوكي نأ قراسلا دي عطقل طرتشی لهو : ةلأسم
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 قراسلا نم (عطقتو)

 ناو ء''قنعب رجم لبحب هنم اهعلخ دعب (عوکلا لصفم نم ینمیلا هدي)

 . ىلوألا ةق ةقرسلا يف ىنميلا عطقت

 ىنميلا عطق دعب (ًايناث قرس نإف)

 نم اهعلخ دعب ةدحاو ةعفد ةيضام ةديدحب (ىرسيلا هلجر تعطق)

 . مدقلا لصفم

 . عوكلا لصفم نم اهعلخ دعب (ىرسيلا هدي تعطق ًاثلاث قرس نإف)
 (" ينميلا هلجر تعطق ًاعبار قرس ناف)

 رثکآ وأ رانید عبر نابف ء رانید عبر نم لقَأ هنظ ًائيش قرس ولف ؟ رانید عبر وهو
 ؟ هب عطقی لهف

 ١ هب عطقی هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ .

 (هملع نم ىلع الإ ّدح ال) : كعفإخ رمع لوقل « هب عطقي ال هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو - ۲
 رایخالا ةيافك : رظنا . (۲۳۱۶) ءاورالا يف ينابلألا هفعضو قازرلا دبع هاور]

(۲/ ۳۰۷)] . 

 بذهلا حرش عومجلا يف لاق « أطخ وهو ۰ فنعب : عوبطلا حرشلا يف )١(

 . (ةعاس هقنع يف وضعلا قلب نأ ةتسلاف « عطق اذإو) :(۹۸/۲۰)

 نإ مث . هدي اوعطقاف قرس نإ» : يع ةريره يبأ ثيدح نم ينطقرادلا ىور ام (۲)

 هححص و] «هلجر اوعطقاف داع ناف « هدي اوعطقاف داع ناف . هلجر اوعطقاف قرس

 )۸٦/۸([. هقرط عومجمب ءاورالا يف ينابلالا
 : ءالعلا فالتخا

 . لاعت هللا هحر یعفاشلاو كلام هيلإ بهذ ام وه « هللا همحر فنصلا هرکذ ام

 -تعطق داع ناف « ینمیلا هدي عطقت هنأ ىلإ هللا اهمحر دمحأو ةفينح وبآ بهذو



 5 اخخ دعب

 . يلغم نهد وأ تيزب عطقلا لحم سمغيو

 ةعبارلا دعب يأ (كلذ دعب قرس نإف)

 ةسماخلا ةرملا يف هلتقب رمألا ثيدحو (اربص لتقي : ليقو « رّزع)
WW. 

 موس ۰

 لعفل هتبوت رهظت یتح سبح |منإو « كلذ دعب عطق الف داع ناف « یرسیلا هلجر»

 الجر الو ء اهب شطبي ادي هل عدآ ال نأ هللا نم يحتسال ينإ) :لاق هنأ هنسوخ ىلع
 ياب « لتقلا هيلع امو هتلتق اذإ : لاق هعطقب هباحصأ هيلع راشآ الو « اهيلع يشمي
 ياب ؟ ةبانج نم لستغي ءيش ياب ؟ ةالصلل اضوتی ٍءيش ّيأب ؟ماعطلا لكأي ءيش

 ننسو ۸٤[( و )٦/ ٦۸٤ ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا] . (؟ هتجاح ىلع موقي ءیش

 . [(۹۰ /۸) لیلغلا ءاورإو (۱۸۰ /۳) ينطقرادلا
 )١( یرسیلاب لعف امك مدقلا لصفم نم : ةدايزب عوبطلا حرشلا يف .

 ىلإ قراسب ءيج : : لاق دشنج هللا دبع نب رباج نع )44٠١( دواد وبأ ىور (۲)
 .« هوعطقا » : لاقف ! قَرَس امنإ هللا لوسر اي : اولاقف .« هولتقا » : لاقف لَك يبنلا

 هرس (نإ هللا لوسر اي اولاقف .« هولتقا » : لاقف ةيناثلا هب ءيج مث « عطقف : لاق

 اي : اولاقف .« هولتقا » : لاقف ةثلاثلا هب ءيج مث ۽ عطقف : لاق .« هوعطقا » : لاقف

 .« هولتقا » : لاقف ةعبارلا هب يآ من : .« هوعطقا » : لاق ! قرس انا هللا لوسر

 : لاقف ةسماخلا هب يتأف . : هوعطقا » : لاق ! قرس اینا هللا لوسر اي :اولاقف
 رثب يف ہانیقلأف هانررتجا مث « هانلتقف هب انقلطناف : فشخ رباج لاق .« هولتقا »

 . [نسح : ینابلألا لاقو] . ةراجحلا هيلع انيمرو

 ناو « قراسلا مد حيبي ءاهقفلا نم ًادحأ ملعأ ال) : هللا همحر يباطخلا نامیلس وبأ لاق
 ء ءاهقفلا ضعب بهذم ىلع جرخي دق هنأ الإ ء یرخآ دعب ةرم ةقرسلا هنم ترركت

 ريزعت يف دهتجي نأ مامإللو  ضرألا يف نيدسفملا نم نوكي نأ وهو همد حابب نأ
 -نأ ىأر ناو « ذحلا رادقم ىلع داز ناو ةبوقعلا نم ىأر ام هب غلبيو « دسفملا
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 "۲" قیرطلا عطاق ماکحآ يف لصف

 ملسم وهو « هنم ًافوخ قیرطلا كولس نم سانلا عانتمال كلذب يّمسو

 قیرطلا عطاقب جرخف « ددع الو ةروكذ هيف طرتشي الف « ةكوش هل فلكم

 . برغ ا دمتعیو ةلفاقلا رخ ال ضرعتی يذلا سلتخلا

 : هلوق يف روکذم لوألا (ماسقآ ةعبرآ ىلع قیرطلا عاطقو)

 '''ہوٹفاکی نم ًاناودع ًادمع يأ (اولتق نإ)

 مل وأ دمع هبش وأ أطخ اولتق ناو « ًابتح " (اولتف لام ا اوذخأي ملو)

 . اولتقي مل هوئفاكي

 تباث ناك نإ رباج ثيدحو ء سنأ نب كلام ىلإ يأرلا اذه ىزعُيو ء لتق لتقي=
 ىلع ةمألا نم عامجإلاو .[(۴۲۷ /۱۰) يوغبلل ةنسلا حرش] .يأرلا اذه ديؤي وهف
 . [5414(2 /5) دوبعملا نوع] . لتقی ال هنأ

 هللا تورا َنِذَّلَأ اوارج امت ۳ لاعت هلوق اهیف لصالاو « ةبارحلا : ًاضيأ ىّمستو (۱)

 : وا الصب زا اولي نأ اداسف ٍضرَأْلا ىف توعصو ,هلوسرو
 يف َمُهَلَو اًيَّذلا ىف ئّرِح مهل تلد ضزالا ترم اومن وأ فلج نم د مُهُلُجَيَأَو
 .۳۳ :ةدئاملا] 6 ٌكيِظَع امور

 . هنوگفاکی : عوبطم ا حرشلا يف ()

 بهذو . بلص نود لتقلا هدحف طقف لتق نم نأ ىلإ ملعلا لهأ روهج بهذ (۳)

 الو « بلص نود لتقلا نيبو « بلصلاو لتقلا نيب ری مامإلا نأ ىلإ كلام مامإلا
 نيناوقلاو (۱۳۷ )٦/ يليحز .د « هتلدأو يمالسإلا هقفلا : رظنا] . كلذ ريغ رايخ

 . [(۲۸۵) يزج نبال ةيهقفلا
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 رثكأف ةقرسلا باصن يأ (لاملا اوذخأو اولتق نإف)

 مهنيفكتو  مهلسغ دعب نکل اهوحنو ةبشخ ىلع ""(اوبلصو اولتق)
 . مهيلع ةالصلاو

 هلثم زرح نم رثكأف "۳ ةقرسلا باصن يأ (اولتقي مو لام ا اوذخأ نإو)

 . هيف مه ةهبش الو

 عطق الو بلصلاو لتقلا هباقعف « لا ا ذخأو لتق نإ هنأ ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذ )١(

 . ةيفنحلا نم نسح ا نب دمحمو فسوي وبأ بهذ هيلإو ء هيلع
 هبلصي وأ هلتقي مث هلجرو هدي عطق ءاش نإ : رايخلاب مامإلا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 . طقف هبلصي نأ امإو « طقف هلتقي نأ امإو

 . طقف هلتقي وأ هبلصيو هلتقي نأ نيب رّيم مامإلا نأ ىلإ كلام بهذو
 . )٥٥٥/ 0١6([ ةمالا ةمحر و « قباسلا ردصملا : رظنا]

 : براحملا لتق يف باصنلا طارتشا يف ءاهقفلا فلتخا (۲)
 ١ باصنلا طارتشا ىلإ روھمح ا بهذ_- .

  - ۲امرت الام ذخأي نأ يفكي لب باصنلا طارتشا مدع ىلإ كلام بهذ .

 ؟ ًاباصن نيبراحملا نم دحاو لك بيصي نأ طرتشي لهو

 دحاو لک بيصي نأ ةبارح ا يف عطقلل طرتشي هنأ ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذ ١

 . ًاباصن بصي مل نم ىلع ّدح الف « ًاباصن
 نم دحاو لك قرسي م ولو ًاباصن قورسلا ةميق غلبي نأ طارتشا ىلإ دمحأ بهذو - ۲

 .[(۵۱۵) ةمألا ةمحرو (۱۵۵ /۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت] . ًاباصن نیبراحلا
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 ینمیلا ديلا ًالوأ مهنم عطقت يأ (فالخ نم مهلجرآو مهيديأ عطقت)

 ديلا تناك ناف ۰ ناعطقي مهانمیو مهارسیف اوداع ناف « یرسیلا لجرلاو

 . حصألا يف ةدوجولاب یفتکا ةدوقفم یرسیلا لجرلا وأ ینمیلا

 : هلوق يف روکذم عبارلاو

 . قیرطلا يف نیا ا يأ "۳ (لیبسلا اوفاخآ ناف)

 مهنم (اوذخأي لو)

 ًاسفن (اولتقي لو ًالام)

 مهعضوم ريغ يف (اوسبح)

 مهرزعو هبئان وأ مامإلا مهسبح يأ (اورزعو)

 قيرطلا عاطق يأ (مهنم بات نمو)

 مامولا نم (ةردقلا لبق)

 قيرطلا عطاقب ةصتخملا تابوقعلا يأ (دودحلا هنع "”تطقس هيلع)

 هلل يتلا دودحلا يقاب طقسي الو « هلجرو هدي عطقو « هبلصو هلتق متحت يهو

 : هلوق نم مهفو . ةبوتلا دعب ةقرسو انزك ىلاعت

 هلوأ مضب (ذخأو)

 . ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتمو طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو . نيّراملا : لصألا يف (۱)
 . طوطخملا نتملا نم اهانتبثأو ء طقست : لصألا يف (۲)



 لام درو  فذق دحو صاصقک نییمدالاب قلعتت یتلا يأ ۳6 قوقحاب)

 . كلذك وهو هتبوتب قیرطلا عطاق نم اهنم ءيش طقسی ال هنأ

 دودحا ةماق نم رّيغت ال ٍكئنيح مهتبوتف « مهیلع ةردقلا دعب نوبراحلا بات اذإ (۱)

 مهیلع مامالل سيلف « مهیلع ةردقلا لبق نیبئات اوءاج نإ امآو « مهیلع ةروكذملا
 ‹ نييمدآلا قوقح مهیلع یقبتو « هللا دودح مهنع طقست مهل « « لیبس ِلئنیح

 ولو « لاومالا نم هوفلتآ ام مرغ مهمزلیو « حارجلاو سفنالا يف مهنم صتقیف

 JL : ىلاعت لاق . مهنع هطاقسإ لالا بحاصلو « ءاش نإ وفعلا ٍظئنيح مدلا

 .[*”5 : ةدئاملا] 46 مسح روفع هل ترآ ارعا مع اوری نأ لَم نم اوبا تیز

 . [(۸۳ /۲) يطيقنشلل نایبلا ءاوضآ : رظنا]
 ء لتقلا وأ  ةقرسلا وأ  فیوختلا يف ةبارحلا رشاب نمب ؛ ةبارحلا دح صتخب له : ةلأسم

 : اعم ةقرسلاو لتقلا وأ
 وأ ًاضّرحم ناك ولو كراش نم لک ىلع ماقي ٌدحلا نأ ىلإ ملعلا لهأ روھج بهذ - ١

 . اءدر

 سبجح اب ریزعتلا هیلعو « ذح رشابلا ريغ ىلع بجي ال هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو - ۲
 . بیرغتلاو

 ‹ ىكلاملا هقفلا ةنودمو (۵۱۵) ةمالا ةحرو (۱۳۳/۲) هتلدأو یمالسالا هقفلا]

 . 61۹5 )٤/ ينايرغلا .د

۱۹۵ 



 ےہ

 ی جا ےہ اڑ ىج
 سيئول ؛ مح ےہ

 مئاهبلا فالتاو لايصلا ماكحأ يف لصف

 هلوأ مضب (دصق نمو)

 وأ هلتق ديري صخش هيلع لاص نأب (همیرح وأ هلام وأ هسفن يف ىذأب)

 هميرح ِءَْطَو وأ لق نإو هلام ذخأ

 هميرح وأ هلام وأ هسفن نع يأ (كلذ نع لتاقف)

 هلايصل ًاعفد كلذ ىلع لئاصلا (لتقو)

 . ةرافك الو ةيد الو صاصقب ""(هیلع نامض الف)

 عفدنا ناف ۰ لهسألاب هعفد هلف ء همیرح وأ هلام وأ هسفن يف یذاب ديرأ نم )١(

 تعمس : لاق دن ورمع نب هللا دبع نعف . هنم ىلعألاب مح لهسألاب

 يراخبلا هجرخأ] (ديهش وهف هلام نود لتق نم ) : : لوقي اک هللا لوسر

 )١51([. ملسمو )۲٤۸۰(

 تيأرأ هللا لوسر اي : لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق كعنهخ ةريره يبأ نعو
 ؟ ینلتاق نإ تيأرأ : لاق .« كلام هطعت الف » : لاق ؟ يلام ذخأ ديري لجر ءاج نإ

 نإ تيأرأ : لاق .« ديهش تنأف » : لاق ؟ ىنلتق نإ تيأرأ : لاق .« هلتاق ( : لاق

 . [(۱8۰) ملسم هجرخأ] .« رانلا يف وه » : لاق ؟ هتلتق
 ناف « هب عفدلا نكمي ام لهسأب لئاصلا عفديو) : (5 15 /0) ينغلا يف ةمادق نبا لاق

 ء ةديدحب هبرض زجي مل اصعلاب عفدنا ناو  اصعلاب هبرض زجي مل هديب هعفد نكمأ

 مو « هلتق < لتقلاب الإ نكمي مل نإو « هلتق زجي مل وضع عطقب هعفد نكمأ نإو

 ىلعو ديهش وهف عفادلا لت ناو « يغابلاک هنمضي مسلف « حب لتق هلال« هنمضي

 . عفدلا ريغ يف لق ول ام هبشأف ء ًامولظم ليف هنألو « ربخلل هناض لئاصلا
 = عطقب هعفد هنكمأ ناو « هنمض ًاوضع هنم عطقف ء هنم ءيش عطق ريغب هعفد هنكمأ ناف

۱۹۹ 



 وأ اهرجأتسم وأ اهريعتسم وأ اهکلام ناك ءاوس (ةبادلا بکار ىلعو)

 . اهيصاغ

 ريغ وأ اهلجر وأ اهديب فالتالا ناك ءاوس "(هتباد هتفلتأ ام نایض)

 . نامض الف لام وأ سفن كلذب فلتف قيرطب تثار وأ تلاب ولو « كلذ

 « قح ريغب هيلع ىنج هنأل « هنمض « هب عفدني ام ىلع ةدايز عطق وأ « هلتقف وضع

 ىلع ىقبي هادع اهيفف « هّرش هب عفدني ام هنم حيبأ موصعم هنألو « ًءادتبا يناجلا هبشأ

 وهو ء هاذأ فكنا دق هنأل  یرحآ هبرضي نأ زجي مل ء هلطعف هبرض اذإف ٠ ةمصعلا

 . دوصقملا

 ء ّقح ريغب تعطق اهنال « هلجر نمض ء هلجر عطقف ء هبرضف هنع لوف هدي عطق ناو

 هنأل « سفنلا يف صاصق الف |مھنم تام نإو « قحب تعطق األ < ديلا نمضي مو

 . (هتيد فصن نمضیو « روظحو حابم نم

 ء لام ا وأ عرزلا لع ةيانجلا نم اهعنمي نأ اهبحاص ىلعف بكري امم تناك نإ ةبادلا )١(

 وأ اهرجأتسم وأ ء اھّبحاص ناک ءاوس « نایضلا اهبكار لعف ًائيش تفلتأ ىتمو

 : لَك هلوقل ء هيلع نامض الف اهكاسمإ نم نكمتي ملف هدي نم تتلفنا اذإف «اهّدئاق
 . )١5949([ يراخبلا هاور] «رابج ءامجعلا)

 يف بكرت ال ء ماجللا فطاعم يف ديدرتلاو حبكلاب طبضنت ال ةبادلا تناك نإف
 ۱ . هفلتت ال نماضو رضقم وهف اهبکر نمو «قاوسألا

 ريغ تناك نإ اراهن هتفلتآ ام ابر نمضي الف ء يعرلل لسرت يتلا ةميهبلا امأو

 نأ : ةصيح نب مارح ثیدحل « ء هطيرفتب ناك نإ اليل هتفلتأ ام نمضيو «  ةيراض

 طئاوح ا لهأ ىلع نأ ةي هللا يبن ىضقف ء هيف تدسفأف ًاطئاح تلخد ءاربلا ةقان

 يف كلام هاور] . اهلهأ ىلع نماض ليللاب یشاولا تدسفآ ام نأو ء راهنلاب اهظفح
 يف ينابلألا هححصو (۲۳۳۲) هجام ¿ نباو )۳٥٣۹٣( دواد وبأو (۷۸/۲) أطوملا

 يقشمدلا ينصحلل رايخألا ةيافك : رظناو .(۲۳۸) مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا

 .[(۳۱۷ /۰) دواد يبا ننس حرش دوبعملا نوعو (۳۷۱/۲)

۱۹ 



 ةاغبلا ماكحأ ف لصف

 . لداعلا مامولل نوفلاخم نوملسم ةقرف مهو

 . ملظلا وهو يغبلا نم غاب ةاغبلا درفمو

 هرخآ لبق ام حتفب (لئاقيو)

 مامإلا مهلتاقي يأ (يغبلا لهأ)

 : اهدحأ (طئارش ةئالثب)

 مهيف عاطمبو « ددعو ةوقب ةكوش مهل نوكي نأب (ةعنم يف ''”اونوكي نأ)
 هتعاطل مهذر يف لداعلا مامإلا جاتحي ثيحب ًابوصنم ًامامإ عاطلا نكي ل ناو

 مهطبضو مهّدع لهسي ًادارفأ اوناك نإف « لاجر لیصحتو لام لذب نم ةفلك ىلإ

 : يناثلاو . ةاغب اوسیلف

 قح عنمب وأ « هل دايقنالا كرتب ام لداعلا (مامإلا ةضبق نع اوجرخي نأو)

 : ثلاثلاو. صاصقو ّدحك هريغ وأ ایلام لا ناك ءاوس « مهيلع هج وت

 ةاغبلا يأ (مهل نوكي نأو)

 : باحصألا ضعب هب ربع اك لمتحم يأ ''”(غئاس ليوأت)

 ةخسنلاو عانقإلا نتمو طوطخملا نتملا نم بيوصتلاو « نوكي : لصألا يف )١(
 . ةعوبطلا

 -مهيف نكي ۸ ولو « ةكوش مهو « غئاس ليوأتب مامالا ىلع نوجراخلا مه ةاغبلا (۲)

۱۹۸ 



 هل ًایلع نأ اودقتعا ثيح '''[كفوح نامثع] مدب نیفص لهآ ةيلاطمك

 « ربتعی ۸ نالطبلا يعطق ليوأتلا ناک نإف ۰ ۱۳[ سنج ] نامثع لتق نم فرعي

 ًانطف ًانيمأ ًالوسر مهيلإ ثعبي ىتح ةاغبلا مامإلا لتاقي الو ء دناعم هبحاص لب

 هتعاط نم مهعانتما يف ببسلا يه ةملظم اورکذ ناف « هنوهركي ام مفآسی

 مث مهحصن يغبلا ىلع ةملظلا ةلازإ دعب اوٌرصأو ًاببس اوركذي مل نإو « اهازآ

 . لاتقلاب مهملعأ

 هيلع صاصق ال لداع صخش هلتق ناف ةاغبلا يأ (مهريسأ لتقي الو)

 يف لصألاو . نيملسملا ةمئأ هيلع امو ّقحلا نع مهودعل : ًةاغب اوُمس دقو « عاطم-
 ۹ :تارجح ا] © ون رمآ لإ یب قَح ین قّلآ وَ 9 : لاعت هلوق مهاتق
 وأ مکاصع ق قشی نأ ديري دحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم :للَع هلوقو

 نم ىأر نم » : و هلوقو . [(۱۸۰۲) ملسم هاور] « هولتقاف مكتعامج قّرفي

 « ةيلهاج ةتيمف تایف ًاريش ةعامح ا قراف نم هنإف + هيلع ريصيلف ههركي ًائيش هريمأ

 . 101845) ملسمو (1094) يراخبلا هاورآ
 عامجاب تتبث ءاوس « هلاتقو هيلع جورخلا مرحي نيملسملا نم هتمامإ تتبث تتبث نم لکو

 يبأ دهعک - لبق يذلا مامإلا دھعب وأ + - كني ركب يبأ ةمامإك - نيملسملا

 ىتح سانلل هرهقب وأ « دقعلاو لحلا لهأ داهتجاب وأ ء يعش رمع ىلإ عفو ركب

 .[(۳۰0 /۵) ةمادق نبال یناکلا] . هل اونعذآ

 ناو هيلع جورخاو ناطلسلا لاتق لحي الو) : )٥۸( ةنسلا حرش يف يراهبربلا لاق

 «ایشبح ًادبع ناك ناو ريصا١ : دن رذ يبأل لپ هللا لوسر لوق كلذو ءاوراج

 لاتق ةنسلا نم سيلو « ضوحلا ىلع ىنوقلت ىتح اوريصا » : راصنألل هلوقو

 .. (ايندلاو نيدلا داسف هيف ناف « ناطلسلا
 )١( لَك يبنلا باحصأ عم ًابدأت . ققحملا عضو نم نيتفوكعملا نيب ام .

۱۹۹ 



 . حصألا يف

 قّرفتيو برح ا يضقنت ىتح ةأرما وأ ًايبص ناك نإو مهريسأ قلطي الو

 . مامإلا ةعباتمل ًاراتخم ريسألا عيطي نأ الإ مهعمج

 برح ا ىضقنا اذإ مهيلإ مهليخو مهحالس دريو (مهلام منغي هی الو)

 رانك ميظعب نولتاقي الو « ةعاطلل مهدر وأ « مهقرفتب مهتلئاغ تنمأو

 . انب اوطاحأ وأ هب انولتاق نأك كلذب نولتاقيف ةرورضل الإ قينجنمو

 . هليجعتو لتقلا ميمتت فيفذتلاو ''”(مهحيرج ىلع ففذی الو)

 . ةعاطلا ىلإ مھڈرل مهلاتق حب انإو « مهلتق ال مُهْفك ء مهلاتق نم دصقلا نأل (۱)

 . )٤۹٥([ ةمألا ةحرو (۳۱۲ و ۳۱۱ /۵) ةمادق نبال یناکلا : رظنا]
 (...ًاربدم اوعبتت الو ء حيرج ىلع اوزهجت ال) : شيخ يلع لوق مكحلا اذه يف لصألاو

 نب حلاص خيشلا يلاعم هدانسإ دّوجو (۹۳ - ۹۲ /۵) تاقبطلا يف دعس نبا هاور

 هلو )۱۸٦( لیلغلا ءاورإ نم هجيرخت تاف ام ىلإ لیمکتلا يف خیشلا لآ زیزعلا دبع

 : لاق كسفيخ ةمامآ يبأ قیرط نم (4۱۱ /۷) تاقبطلا يف دعس نبا دنع ًاضيأ دهاش

 نوبلسی الو ًايلَوُم نوبلطي الو « حیرج ىلع نوزهجي ال اوناکف ء نیفص تدهش)
 .[(۱۸۷) لیمکتلا رظنا] (ًاليتق



 ةدرلا ماكحأ يف لصف

 . رفكلا عاونأ حبقأ يهو

 . هريغ ىلإ ءيشلا نع عوجرلا : ةغل اهانعمو

 منصل دوجسك رفك لعف وأ رفك لوق وأ رفك ةينب مالسالا عطق : ًاعرشو
 ثودح دقتعا نمك داقتعالا وأ دانعلا وأ ءازهتسالا ةهج ىلع ناك ءاوس

 . عناصلا

 هللا دوجو ركنأ نمک « ةأرما وأ لجر نم '''(مالسإلا نع دترا نمو)

 « رم ا برشو انزلاك عامجإلاب ًامّرح لّلح وأ « هللا لسر نم ًالوسر بّذک وأ
 ٌحصألا يف لاح ا يف ًابوجو (بيتتسا) عيبلاو حاكنلاك عامجإلاب ًالالح مرح وأ

 لهمي هنأ ةيناثلا يفو « ةباتتسالا ّنسي هنأ ىلوألا يف خصالا لباقمو ء امھیف

 مايأ ةثالث ىلإ يأ ۳ (ائالن)

 کنی ذدشرپ وف : ىلاعت لاق « رفکلا ىلإ مالسإلا نيد نع عجارلا وه : دترملا (۱)
 کو ةرخألاو الا ق مهلمعا تطبح کيا” رفاک وھو تسي ے4 د نع

 ےس ےہ ھا ےہ

 .۷۱۰ ةرقبلا] 4 کوایک اهن مهر راتلا بلحصا
 ةدرلا حصت الو . ار ٌحصت الف نونجلاو يبصلا امأف رات  لقاع « غلاب وهو ()

 3 ياا نيَمظم بو و هرڪا نم الا: ىلاعت هللا لوقل « هرکلا نم

 ۲0۳۱۹ /۵) یناکلاو (۲۲۳/۱۹) بذهملا حرش عومجلا :رظنا] ۲۱۰5: لحن
 دمحم نب نهرلا دبع نع أطوملا یفف « ًاثالث هتباتتساب رمأ هنأ فہ رمع نع درو (۳)

 - لجر باطخ ا نب رمع ىلع مدق : لاق هنأ هيبأ نع ٌيِراقلا ٍدبع نب هللا دبع نبا



 نمؤي نأب بیترتلا ىلع نیتداهشلاب ٌرقأ نأب مالسالل هدوعب (بات نإف)

 . ءوضولا ةين ىلع مالكلا

 دترملا بتي م ناو يأ (الاو)

 : رمع هل لاق مث « هربخأف ء سانلا نع هلأسف ء يرعشألا ىسوم يبأ لبق نم=

 م) : لاق . همالسإ دعب رفك لجر « معن : لاقف (؟ ربخ ةبّرغم نم مكيف ناك له)
 ًاثالث هومتسبح الفأ) : رمع لاقف . هقنع انبرضف هانبّرق : لاق (؟ هب متلعف

 لاق مث ؟ هللا رمآ عجاريو بوتي هلعل هومتبتتساو « ًافيغر موي لك ه ہت
 كلام أطوم] . (ينغلب ذإ ضرآ مو ء رمآ ملو ہ رضحأ مل نإ ّمهللا :

trv) 
 یقلآ « كعنهخ ىسوم يبأ ىلع مدقف نميلا ىلإ هثعب ام و يبنلا نأ عده ذاعم نع دروو

 ؟ اذه ام : لاق  قثوم هدنع لجر اذإو « لزنا) : لاقو ةداسو يعش ىسوم وبآ

 . سلجا : - فش ىسوم وبآ يأ - لاق . دّوه مث ملسأف ًايدوهب ناك : لاق

 ثالث) هلوسرو ہللا ءاضق ۰ لتقي ىتح سلجآ ال : - شخ ذاعم يأ - لاق

 ملسمو (1۹۲۳) يراخبلا هاور] . ثيدحلا . (... لتقف هب رمأف .(تارم

 .[(۱۸۲ )٤

 (۳۰۵) دواد يبأ ننس يف ام هضراع نكلو ء ةباتتسالا یری ال كعنهج ًاذاعم نأ هرهاظف
 . (كلذ لبق بیتتسا دق ناكو) : لاق

 ةتشلا ةياورلا هضراعی اذهو) : (۲۸۷ /۱۲) حتفلا يف ہللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 . اهضراعت ال اهنع ةتكاسلا تاياورلاو ء هذه نم ىوقأ یهو ء هباتتسا ًاذاعم نأل

 الب دترملا لتقي لاق نمل هيف ةجح الف ؛ يدوعسملا ةياور حیجرت ريدقت ىلعو

 . (ىسوم يأ ةباتتسا نم مدقت اب ىفتكا نوكي ًاذاعم نأل «ةباتتسا

 نبا ينعي مساقلا نع يدوعسملا نع ظفاحلا هلقن ام . يدوعسملا ةياور : هلوق : تلق

 (هباتتسا امو هقنع برض ىتح لزني ملف) : لاق ةصقلا هذه يف نمحرلا دبع

 . [(۲۸۷ /۱۲) حتفلا]



  هوحنو قارحاب ال « هقنع برضب ارح ناك نإ مامالا هلتق يأ "۳ (لتق)

 . حصألا يف هلتق دیسلل زاج ًاقیقر دترلا ناك نو ء رّزع مامالا ريغ هلتق ناف

 : هلوق يف هریغو "۳ لسخلل رظنلاب همکح فنصلا رکذ مث
 "۳ رکذو (نیملسلا رباقم يف نفدی مو « هيلع لصي ملو ء لسغي ملو)

 . لاقف انه هرکذف فنصلا امأو تادابعلا عبر يف ةالصلا كرات مکح فنصلا

 نبا ثیدحو . [(1۹۲۲) يراخبلا هجرخأ] « هولتقاف هنيد لّدب نم » : الو هلوقل (۱)

 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم يرما مد لحب ال » : ًاعوفرم تن دوعسم

 هنيدل كراتلاو « سفنلاب سفنلاو « یتازلا بيثلا : ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر

 )١11/5([. ملسمو (1۸۷۸) يراخبلا ہاور] « ةعامجلل قرافملا

 . لسغلا مكح : عوبطلا حرشلا يف (۲)
 . فنصملا ريغ ركذو : عوبطملا حرشلا يف (۳)



 ةالصلا كرات مکح يف لصف

 سمخلا ىدحإب ةقداصلا ةدوهعلا (ةالصلا كراتو)

 فلكم وهو (اهكرتي نأ : امهدحآ : نيبرض یلع)

 اه كراتلا يأ (همكحف اهبوجول دقتعم ربغ)

 . ًابيرق همكح نایب قبسو (دترملا مکح)

 هنوك لاح اهتقو جرخي ىتح (ًالسك اهكرتي نأ : يناثلاو)

 (الإو) . ةبوتلل ريسفت وهو (ىلصو بات نإف باتتسیف اہبوجول ًادقتعم)

 بتي مل ناو يأ
 يف نفدلا يف ""(نيملسملا مكح همكح ناكو) ًارفك ال (اّدح لتق)

 ادحاج اهکرت مث « ةالص نيِفّلكملا نم هيلع تبجو نم نأ ىلع ءایلعلا عج أ (۱)

 السک لب دحاج ريغ اهكرت نميف اوفلتخا مث . هرفكب لتقي رفاك هنأ اهيوجو

 هلتق دعب هيلع ىرجيو ء ًارفك ال « ًادح لتقي : يعفاشلاو كلام لاقف ءانواہتو

 نم حيحصلاو . ثرالاو « نفدلاو ء ةالصلاو « لسغلا نم « نيملسملا ماكحأ

 ۰ ةرورضلا تقو نع اهجارخإ طرشب ةدحاو ةالصب هلتق يعفاشلا بهذم

 . لتق الاو بات ناف ۰ لتقلا لبق باتتسیو

 . يلصي وأ تومي یتح سبجیو رّزعیو يلصي یتح ًادبأ سبحي : ةفينح وبأ لاقو
 لوقل « هماکحآ يف دترلاک وهو « هرفکل لتقی : ام لادحإ : ناتیاور دمحأ نعو

 . [(۸۲) ملسم هاور] « ةالصلا كرت رفکلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب ١ :395 يبنلا

 هللا نهضرتفا ِتاولص سمح ٠ : 6 يبنلا لوقل نصحملا ينازلاك ادح لتقي : ةيناثلاو

 -« ّنهعوشخو َنهعوكر ّمتأو َنهتقول ٌنهالصو ّنهءوضو نسحأ نم ء ىلاعت



 نیفکتلاو لسغلا يف ًاضيأ نیملسلا مکح هلو « هربق سمطي الو « مهرباقم

 . ملعآ ہللاو هيلع ةالصلاو

 ءاش نإ « دهع هللا ىلع هل سیلف ۰ لعفی مل نمو ء هل رفغی نأ دهع هللا ىلع هل ناک =

 م رفک ولو . [ينابلالا هححصو (6۲۵) دواد وبآ هاور] .« هبذع ءاش نإو .هل رفغ

 نبا ةيشاحو (۲۰۱ و ۲۰۰/۱) ةمادق نبال یناکلا : رظنا] . ةئيشملا يف هلخدي
 . [(17) ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحرو (1/۲) نیدباع

۰0 



 تیل

 یں جی رج
 یا وز ےس سکس

  AT GOبد انا تا 31۲

 داهجلا ماكحأ باتک

 امأو ۰ "۳ ةيافک ضرف ةرجملا دعب هيب هللا لوسر دهع يف هب رمألا ناکو

 : نالاح رافکللف هدعب

 لک يف نیملسلا ىلع ةيافک ضرف داهجلاف مهدالبب اونوکی نأ امهدحأ
 . نيقابلا نع جرح ا طقس ةيافك مهيف نم هلعف اذإف ةنس

 . اهنم ًابیرق اولزنی وأ نيملسملا دالب نم ةدلب رافكلا لخدي نأ : يناثلاو

 نكمي اب رافکلل عفدلا دلبلا لهأ مزليف مهيلع نيع ضرف ذئنيح داهجلاف
(۲) 

 .مهنم

 ینعمب ةيافكلا ىلع ضرف وهو « هللا ةملك ءالعال ًةصاخ رافکلا لاتق وهو داهجلا (۱)
 بیک ل : ىلاعت لاق . نیملسلا يقاب نع ضرفلا طقس يفكي نم هب ماق اذإ هنأ
 Ya] ةرقبلا] هک مک وهو ايس وشر نآ یو مل هرکوهو لاتقا مڪي
 دلا نک بو هتنف نوکت ال یح مهولیکو 9 : ىلاعت لاق « هلل نیدلا نوکی نأ هدوصقمو

 .[۱۹۴ :ةرقبلا] هل
 : تالاح يف نيع ضرف داهجلا نوکی (۲)

 امت تريلا اک »۰ یلاعت هلوقل داهجلا رضح نم ىلع نّيعت نافصلا یقتلا اذإ ١

 و امت ًایرھک بلا مش تل میت ادل : هلوقو . 0 :لافنالا] 6 اوتبناک ةكف شيقل 3 ١

 .[6 :لافنألا] هک را مو
 : لاعت هلوقل « مهاتق دلبلا كلذ لهآ ىلع بجو « نيملسملا دلبب رافکلا لزن اذإ - ۲

 .[۱ : ةبوتلا]  اودهجر الکی اًناَمِخ ابر ین
 داهج نکلو حتفلا دعب ةرجه الا: زال هلوقل ريفنلا مهمزل ًاموق مامإلا رفنتسا اذا ۳

 )١185([. ملسمو (۲۱۸۳) یراخبلا هاور] «اورفناف مترفنتسا اداو « ةينو



 : اهدحآ (لاصخ عبس داهبا بوجو طئارشو)

 : يناثلاو . رفاک ىلع داهج الف (مالسإلا)

 : ثلاثلاو . يبص ىلع داهج الف (غولبلاو)

 عبارلاو . نونجم ىلع داهج الف """(لقعلاو)

 رّبدم الو ضْعبم الو « ہدیس هرمآ ولو قيقر ىلع داهج الف '''(ةيرح او)

 : سماخلاو . بتاکم الو

 : سداسلاو . لکشم یثنخو ةأرما ىلع داهج الف " (ةروک ذلاو)

 الإ بوکرو لاتق نع هعنمی ضرمب ضيرم ىلع داهج الف '''(ةحصلاو)

 .[(4۱۷ و )٢/ ٦١٤١ یکلالا هقفلا ةنودم : رظنا]-
 ء ةينيلا فیعض يبصلاف ؛ نونجلاو يبصلاك « فلكملا ريغ ىلع داهجلا بجي ال )١(
 موي ي هللا لوسر ینضرع : انش رمع نبا لاق دقو « هعيطتسي ال نونجملاو
 لسمو )۲٦٦٢( يراخبلا هاورآ] . نم ملف ةرشع عبرأ نبا انأو لاتقلا يف دحأ

 )١1854([.

 )١( :ةبوتلا] < رخ توقفي ام توش جیب ال تلا لع ال : ىلاعت هلوقل ٩۱[
 دبعلا ىلع بجي ملف ةفاسم عطقب قلعتت ةدابع هنألو « قفني ام دجي ال دبعلاو

 يفاكلا] .جحل اك )۵/ ٥٥٤([.

 : لاق ؟ داهج ءاسنلا ىلع « هللا لوسر اي تلق : تلاق اأ اغ٣ ةشئاع ثيدحل (۳)

 نباو ١16( /5) دمحأ هاور] . «ةرمعلاو جحلا هيف لاتق ال داهج نهيلع « معن»

 نكداهج» : ظفل ينو )٩۸۱([ ليلغلا ءاورإ يف ينابلالا هححصو (۲۹۰۱) هجام

 . )۲۸۷٥١([ يراخبلا هاور] (جح ا

 هلوقل ٠ ؛ فعضلاو ؛ جرعلاو ؛ يمعلاک ؛ ضارمألا نم ةمالسلا : جحا طورش نم )٤(
 توقف ام تروذجي ال لأ لع الو یعرملا لع الو افضل لع ءس # : ىلاعت



 : عباسلاو . ةقبطم یّمحک ةديدش ةقشمب

 مدع نم ىلع الو « ًالثم دي عطقآ ىلع داهج الف ""(لاتقلا ىلع ةقاطلاو)

 . ةقفن وأ بوک رمو حالسک لاتقلا ةبهأ

 ينو مامإلل هيف رييخت ال (برض : نیبرض ىلعف رافکلا نم رسآ نمو)

 لدب خسنلا ضعب

 ريصي (نوکی)

 ذخألا يأ (يبسلا سفنب ًاقیقر)

 ركذ اب قحليو مهؤاسنو رافكلا نايبص يأ '''(ءاسنلاو نايبصلا مهو)

 .[۹۱ :ةبوتلا] * مم
 ناك اذإ هغلبي بوكرمو ء لاتقلا ةلآو « حالسلاو دازلا نادجُو : ةعاطتسالا نمو (۱)

 4 مح توقف ام تودج ال لأ لع الو : ىلاعت هلوقل « رصق ةفاسم ىلع

 .[۹۱ :ةيوتلا]

 هقفلا] . لا ا مسقي اك يبسلا مسقي ناك هي يبنلا نال مئانغلا عم نومسقيو (۲)

 ريغ تناك اذإ ةضيح ضیحت ىتح ةّيبسملا ءطو زوجي الو . )57/١/5([ یمالسالا
 لاق يب يبنلا نأ فوج ديعس يبأ ثيدحل < ًالماح تناك نإ عضت ىتح وأ « لماح
 ضیحن ىتح لمح تاذ ريغ الو ؛ عضت ىتح لماح أطوت ال» : ساطوأ ايابس يف

 وأ اهرغصل ضیحت ال تناك ناو . [حيحص وهو (۲۱5۷) دواد وبا هاور] (ةضيح

  ءالعلل نالوق هيف « رهشأ ةثالثب وأ دحاو رهشب لصحي اهؤاربتساف « اهربك

 .[(۳۹۰ /۳) دوبعملا نوع يف يدابآ ميظعلا قحلا سمش هلاق] . لوألا امههحصأ

 لحيو « يبسلا سفنب رفاكلا اهجوز حاكن خسفني هنإف « ةجوزتم ةيبسملا تناك اذإو

 موی ثعب لگ هللا لوسر نأ كعفتخ ديعس يأ نعف ء اهؤاربتسا یضقنا اذإ اهؤطو

 -مهل اوباصأو مهيلع اورهظف مهولتاقف مهّودع اوقلف < ‹ ساطوأ ىلإ ًاثعب نینُخ



 . نیملسلا يف روصتی ال رسالا نل « نیملسلا ءاسن جرخو نیناجلاو ثانخلا

 نویلصألا رافکلا (مهو ء يبسلا سفنب قري ال برضو)

 . نولقاعلا رارحألا (نوغلابلا لاج رلا)

 : اهدحآ (ءایشآ ةعبرآ نیب رتخ مهیف مامالاو)

 : يناثلاو . الثم قیرغتو قیرحتب ال ةبقر برضب (لتقلا)

 :ثلاثلاو . ةمينغلا لاومآ ةيقبك قاقرتسالا دعب مهمکحو (قاقرتسالاو)

 عبارلاو . مهلیبس ةيلختب مهيلع (نلاو)

 لامو نیملسم لا نم ىرسألا يأ "۳(لاجرلاب وأ لالاب) ام (ةیدفلاو)

 لجأ نم نهنایشغ نم اوجزحت ل هللا لوسر باحصأ نم ًاسانأ نأكف ءايابس-
 ام ال اَسْيلَا نم تکَصعملاو 38 : كلذ يف ی اعت ہللا لزنأف « نیکرشلا نم نهجاوزآ
 ہاورا . نہتدع تضقنا اذإ لالح مم نهف يأ ٤[ :ءاسنلا] © مکن كنسي تکلم

 . [ملسم يف هلصأو (۲۱۵) دواد وب

 الإ نهجاوزأ ريغ ىلع مارح تاجوزلاو : هانعمو . تاجوزملا انه اه تانصحلاب دارملا
 اهؤاربتسا ىضقنا اذإ مكل لحتو رفاكلا اهجوز حاكن خسفني هنإف يبسلاب متكلم ام

 . (۳۸۹/۳) دوبعلا نوع] . لئاح ا نع ةضيحبو + لماح ا نع لمحلا عضوب
 . [قالح قيقحتب (۲۳۸ /۷) يناعنصلل مالسلا لبس : ًاضيأ رظناو
 تر نيب لاتقلا لهأ نم ىرسألا ی يف مامإلا رّيخيو) : هللا همحر ةمادق نبا لاق )١(

 :یلاعت هللا لوقلف ناو ءادفلا اماق قاقرتسالاو ء رم او « ءادفلاو ء لتقلا : ءايشأ
 هک نف امار دعب تم امن قلا دش روتا آد قح باقر برف اورتک نیلا مت اذل طظ
 يأ ىلع نمو « ردب موي رعاشلا ةَّزع يبأ ىلع نم هک يبنلا نالو ٤[ :دمعحآ
 نم نیلجرب ریس ىدافو ٭ يفنحلا لاثآ نب ةمامث ىلع نمو « عيبرلا نب صاعلا

 =. لا اب ردب ىراسأ ىدافو « فيقث ایهترسآ هباحصأ



 رثکآ وأ ملسمب دحاو كرشم یدافی نأ زوجیو « ةمينغلا لاومأ ةيقبك مهئادف

 . ملسمب نوكرشمو

 مامالا (لعفي)

 "ظفحألا هيلع يفخ نإف ء نيملسملل ""(ةحلصلا هيف ام كلذ نم)

 نويلصألا) : ًاقباس انلوقب حرخو « هلعفيف '' ظفحألا هل رهظي ىتح مهسبح

 اوعنتما ناف مالسإلاب مامإلا مهبلاطيف نيدترملاك نييلصألا ريغ (””رافكلا

 رافكلا نم (ملسأ نمو)

 ءاربص طيعُم بأ نب ةبقعو ثراح ا نب رضنلا ردب موي لتق يك يبنلا نألف لتقلا امأو-

 مهباهرإ يف غلبأو مهيف یکنآ هنألو . ةظيرق لتقو ٠ يحمجلا ةزع ابأ دحأ موي لتقو
 زوجي هنأل سوجملاو باتكلا لهأ يف زوجيف قاقرتسالا امأو . ىلوأ نوكيف
 نم ناك ناو . مهراغص يف غلبأ هنأل < لوآ قرلابف ةيزجلاب مهرفك ىلع مهرارقإ

 رقي ال هنأل يقرخلا اهراتخا هقاقرإ زوجي ال : امهادحإ ؛ ناتياور هيفف « مهريغ

 . (يباتكلا هبشأف يلصأ رفاك هنأل زوجي : ةيناثلاو . دترملاك هقاقرإ زجي ملف ةيزجلاب

 .[(585 و ٤۸۳ /۵) يفاكلا]
 ال « داهتجاو ةحلصم رييخت ىرسألا يف تباثلا ربیختلا) : هللا همحر ةمادق نبا لاق )١(

 هيلع تنّيعت لاصخلا ىدحإ يف نيملسملل ةحلصملا مامإلا ىأر ىتمف « ةوهش رييخت

 .(ميتيلا لوك مه ظحلا هيف ام كرت هل زجي ملف نيملسملل رظان هنأل اهريغ هلرجي ملو

 . [(585 /5) يفاكلا]

 . نيعضوملا يف ظحألا : عوبطملا حرشلا يف (۲)

 . نويلصألا رافكلا (مهو يبسلا سفنب قري ال برضو) : هلوق دنع (۳)

۳۰ 



 ًاعبت مهمالسإب مکحو يبسلا نع (" "هدالوآ راغصو همدو هلام زرحآ)

 ًاضيأ دجلا مالسإو . مهببآ مالسإ مهمصعی الف هدالوآ نم نيغلابلا فالخب «هل

 ولو اهقاقرتسا نع هتجوز مصعی ال رفاکلا مالساو « ریغصلا دلولا مصعب

 . "'”لاحلا يف هحاکن عطقنا تقرتسا نإف ء ًالماح تناك

 : اهدحأ (بابسأ ةثالث دوجو دنع مالسإلاب يبصلل مكحيو)

 وأ ًانونج غلب نم امأو امل ًاعبت همالسإب مكحيف ('" هیوبآ دحأ ملسي نآ)

 . يبصلاكف ّنج مث القاع غلب

 : هلوق یف روكذم يناثلا ببسلاو

 يبصلا نوک لاح (ملسم هيبسي وآ)

 يبصلا عبتي الف هيوبأ دحأ عم يبصلا يبس ناف (* هیوبآ نع ًادرفنم)

 ةمينغ وأ دحاو شيج یف انوكي نأ هيوبأ دحأ عم هنوك ىنعمو « هل يباسلا

 ل مالسإلا راد ىلإ هلمحو يمذ هابس ولو « ًادحاو نوكي |مهكلام نأ ال ةدحاو

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي یتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : هيَ هلوقل (۱)
 ىنم اومصع « كلذ اولعف اذإف « ةاكزلا اوتویو « ةالصلا اوميقيو « هللا لوسر

 (۲۵) يراخبلا هاور] . « هللا ىلع مهباسحو ء مالسإلا ّقحب الإ مهاومأو مهءامد
 . [(۲۲) ملسمو

 . (۵۱۲ /۲) ينيبرشلا بیطخلل عانقولا : رظنا (۲)

 یو أونماء نيدو ال : ىلاعت هلوق مومعل ؛ كنید نيوبألا نسحأب ًايئاد دلولا قحلي (۳)
 . [؟١ :روطلا] 4 میر نو انقل میا میر

 )٤( يفاكلا] . هعابتتسا يف هلثم ناكف ء هتناضح يف هيبأك هيباس نأل )۵/ 44٩۲([ .



 . هل يباسلا نيد ىلع وه لب حصألا يف همالسإب مكحي

 : هلوق يف روكذم ثلاثلا ببسلاو

 يبصلا يأ (دجوي وأ)

 ء ًایلسم نوکی هنإف ةمذ لهأ اهيف ناك ناو ('' مالسإلا راد ین ًاطیقل)
۰ ۰ ۰ ۰ 00 

 "۳. ملسم اهیفو رافک راد ین دجو ول اذکو

 . ثيدحلا «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك" : لپ هلوقل « رادلل ًاعبت همالسإب مکحیف (۱)
 )۲٦۸٥([. ملسمو (۱۳۸۵) يراخبلا هاور] ۱

 ينيبرشلل عانقالاو )۳۹٦/۲( ينصحلا ركب يبأل رایخألا ةيافك : رظنا (۲)

(۵۱۲/۲). 



 ةمينغلا مسقو بلسلا ماکحآ يف لصف

 « السم لتاقلا نوک ظرشب ماللا حتفب ( هبلس يطعآ ًالينق لتق نمو)

 .''' ال وأ هل مامالا هطرش « ًادبع وأ ناك ًاّرح ء یثنآ وأ ناك ًاركذ

 مدق الب فخ وهو نارلاو فخلاو « هيلع يتلا ليتقلا بايث بلسلاو

 هكسمأ وأ هيلع لتاق يذلا بوكرملاو برحلا تالآو . طقف قاسلل سبلب

 يتلا يهو ةقطنملاو قوطلاو راوسلاو « ةبادلا دوقمو ماجللاو جرسلاو «هنانعب

 امنإو . "'هعم داقت يتلا ةبينجلاو هعم يتلا ةقفنلاو متاخلاو  طسولا اهم شی

 يفكي ثيحب هلتق يف برحلا لاح هسفنب ررغ اذإ رفاكلا بلس لتاقلا قحتسي

 دعب هلتق وأ مئان وأ ريسأ وهو هلتق ولف « رفاکلا كلذ رش ررغلا اذه بوكرب

 ًاقفی نأك ء هعانتما ليزي نأ رفاكلا رش ةيافكو . “هل بلس الف رافكلا مازهنا

 . هيلجر وأ هيدي عطقي وأ هينيع

 )١( يراخبلا هاور] «هبلس هلف ةنّيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» : ب هلوقل )۳۱۲(
 [ثيدح نم ءزج وهو (۱۷۵۱) ملسمو .

 ىلع هل نوكيف . هبلس هلف ًالبتق لتق نم نأ : مامإلا ىدان اذإ هنأ ىلإ م وق بهذو (۲)

 « كلام لوق وهو « هقحتسي الف ءادنل قبس نكي مل اذإ امأف < ليفنتلا هجو

 .[(۱۰۸/۱۱) يوغبلل ةنسلا حرش] . يأرلا باحصأو «يروثلاو
 ةنسلا حرش] . ةمينغ نوكتف . برحلل اهب نيزتي ال يتلا ريناندلاو مهاردلا امأف (۳)

 .[(۱۰۹/۱۱) يرغبلل

 )٤( يوغبلل ةنسلا حرشو (۵۳۲) ةمألا ةمحر : رظنا )۱۰۸/۱۱(.

۳۳۳ 



 . حبرلا وهو منغلا نم ةذوخأم : ةغل ةمينخلاو

 فاجیإ وأ لاتقب برح لهأ رافکلا نم نيملسملل لصاح ا لام ا : ًاعرشو

 . لیا وأ ليخ

 .ةمينغ ال ءيف هنإف دترملا نم نيملسملل لصاح ا لا ا برح ا لهأب جرخو

 اهنم بلسلا جارخإ دعب يأ (كلذ دعب ةمينغلا مسقتو)

 ل وقنمو راقع نم (اهسامخأ ةعبرأ ىطعيف ۰۲۳ ساخآ ةسخ ىلع)

 ٍدحأل لح مو مئانغلا يل تّلحأو » : لپ يبنلا لاق « ةمالا هذه صئاصح نم مئانغلا (۱)
 . [(0۲۱) ملسمو (4۳۸) يراخبلا هاور ثيدح نم ةعطق] “ يلبق

 انفعض ىأر لاعتو كرابت هللا نأب كلذ « انلبق نم دحأل مئانغلا لحت ملف » : ال لاقو

 ملسمو (۳۱۲۶) يراخبلا هجرخآ ثیدح نم ءزج] « انل اهبّيطف انزجعو
(۱۷۷)] . 

 َقرَشْلا یزلو لوسرالو .هسمح لی َّنَأَف میم ني مُتَمْيَع امت اوملعاو # 3 : ىلاعت هلوقل (۲)

 ٤٤[. :لافنألا] 4 لیلا يربو نيكسملاو مسلو
 اهومتيتأ ةيرق يآ ١ : ثيدحلا يفو « ةلوقنملا لاومألاك مسقت ةمونغملا يضارألا (۳)

 هلل اهسخ ناف هلوسرو هللا تصع ةيرق اییأو . اهيف مكمهسف اهيف متمقأو
 . )12١7/55 ملسم هاور] « مکل يه مث هلوسرلو

 نوملسملا فجوي مل يذلا ءيفلا ىلوألاب دارملا نوكي نأ لمتحي) : هللا همحر يوونلا لاق

 اهيف مهمهس نوکیف ؛ ء هيلع اولاص وأ هلهأ هنع الج لب « باكر الو ليخب هيلع

 ةونع لخأ ام ةيناثلاب دارملا نوكيو ۰ ءيفلا فرصی اك ایاطعلا نم مهتح يأ

 يه مث» : هلوق ینعم وهو « نیمناغلل هیقابو « سمخلا هنم جرخي ةمينغ نوکیف
 . اهیقاب يأ «مکل

 يعفاشلا بجوآ دقو « ثيدحلا اذهب ء ءيفلا يف سمح ا بجوي مل نم جتحي دقو : لاق

 نحل لا هاوس ءاملعلا عيمج لاقو . ةمينغلا يف مهلك هوبجوأ امك ء ءيفلا يف سمخلا

 . ءيفلا يف سمخلاب لاق يعفاشلا لبق ًادحأ ملعن ال : رذنملا نبا لاق . ءيفلا يف



 رضح يآ (دهش نل)

 نم اذکو . شيجلا عم لتاقی ۸ ناو لاتقلا ةّينب نیمناغلا نم (ةعقولا)

 .رهظألا يف لاتقلا ءاضقنا دعب رضح نمل ءيش الو "" لتاقو لاتقلا ينب ال رضح

 ییهم سرفب لاتقلا لهآ نم وهو ةعقولا رضاحلا (سرافلل) یطعیو

 ال مآ لتاق ءاوس هيلع لاتقلل

 ولو دحاو سرفل الإ یطعی الو هل اهسو هسرفل نیمهس (مهسآ ةئالث)

 . ةريثك سارفآ هعم ناك

 هیلجر ىلع لتاقلا يأ ۳ لجارللو)

 . [(577 /4) يوونلل ملسم حرش] .(ملعأ هللاو-
 بهذو « ةلوقنلاك ةموسقم ةمونغملا يضارالا نأ نايب هیف) : هللا همحر يوغبلا لاقو

 نیب اهمسقی نأ نيب رخ ةمونغملا ىضارألا يف مامالا نأ ىلإ يأرلا باحصأ

 رودب الگ يبنلا لعف امك ء مهيلع اهّدريف « رافكلا ىلع اهب نمی نأ نيبو « نيمناغلا

 . قارعلا داوسب كثي رمع لعف امك« اهفقی نأ نيبو ء ةكم
 قارعلا داوسو « ةمونغم اهيضارأ نكت ملف « : ًاحلص تحتف ةكم : لوقن نحنو :لاق

 .(اهفقوف مهقوقح اوكرتف ًاضوع اهيلع مهاطعأ نيمناغلا سفنأ بيطب رمع اهفقو -

 )۹٦۹/۱۱([. يوغبلل ةنسلا حرش] -

 . رهظألا يف :(لتاقو) هلوق دعب ةدايز عوبطملا حرشلا يف (۱)

 ةخسنلاو عانقالا نتمو طوطخملا نتملا نم بيوصتلاو « لجارملا : لصألا يف (۲)
 . ةعوبطملا

 .(مهس) :عانقإلا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلا ينو  طوطخلا نتملاو لصألا يف اذكه (۲)

 - :لاق دشت رمع نبا ثيدح ء نيمهس سرافللو ًادحاو هس لجارلل نأ ىلع لد دقو



 صخش يأ (نم الإ مهسی الو)

 ءةیرح او « لقعلاو ء غولبلاو « مالسالا : طئارش سمح هيف تلمکتسا)

 لتخا نمل يأ (۳ هل مهسي لو هل خضر كلذ نم طرش لتخا ناف ء ةروكذلاو

 .ىثنأ وأ ًاقيقر وأ ًانونجم وأ ًاريغص وأ ًارفاك هنوکب اما طرشلا هيف

 . ليلقلا ءاطعلا : ًةغل خضرلاو

 خضرلا ردق يف مامإلا دهتجيو « لجارلل ىطعي مهس نود ءىش : ًاعرشو

 يراخبلا هاور] . ًاهس لجارللو نيمهس سرفلل ربیخ موي ب هللا لوسر مسق-
())] 

 دین سابع نبا ىلإ بتک - يجراخلا يرورحلا يأ - ةدجن نأ زمره نب ديزي نع )١(
 . هيلإ ٌثبتك ام لع متكأ نأ الول : دشت سابع نبا لاقف « لالخ سخ نع هلأسي
 لهو ؟ ءاسنلاب وزغي ام هللا لوسر ناك له ينربخأف « دعب امأ : ةدجن هيلإ بتك

 نعو ؟ ميتيلا متي يضقني یتمو ؟ نايبصلا لتقي ناك لهو ؟ مهسب نم برضي ناك
 كك ہللا لوسر ناك له ينلأست تبتك) : سابع نبا هيلإ بتكف ؟ وه نمل سما
 امأو « ةمينغلا نم نیو « ىحرجلا نيواديف « رم وزغي ناك دقو ؟ ءاسنلاب وزغي
 . ثيدحلا ( ...نايبصلا لتقي نكي م كي هللا لوسر ناو « نط برضي ملف مهسب

 .[(۱۸۱۲) ملسم هجرخأ]

 اذہو « مهسلا قحتست ةت الو خضرلا قحتست ةأرملا نأ اذه يفو) ! ہللا همحر يوونلا لاق

 لاقو . ءالعلا ريهامجو « ىعفاشلاو « ثيللاو « يروثلاو < ةفينح وبأ لاق

 ال : كلام لاقو « ىحرجلا يوادت وأ لتاقت تناك نإ مهسلا قحتست : يعازوألا
 ملسم حرش] . (حيرصلا ثيدحلا اذهب نادودرم نابهذملا ناذهو . امه خضر

 )٤ / ٥٥٥([.

 « قح هيف رفاكل نكي ملف هللا نم ةيطع هنأل رفاكل سمخلا يف قح ال) : ةمادق نبا لاقو
 یناکلا] (هنود هديسل ةيطعلا تناكف « هديسل هاطعي ام نال دبعل الو « ةاكزلاك

(۵/ 6۵ ۵)] . 



 لحو . ًالاتق لقالا ىلع ًالاتق رثکألاو هربغ ىلع لتاقلا ديزيف . هيأر بسحب

 . ةمينغلا لصأ هلحم : يناثلاو  رهظالا يف ةعبرألا سام لا خضرلا

 . ةعبرالا سام ألا دعب يقابلا (سمخلا مسقیو)

 يف هل ناك يذلا وهو ( و هللا لوسرل) هنم (مهس : مهسآ ةسمخ ىلع)

 يف نيمكاحلا ةاضقلاک نیملسلاب ةقلعتلا (حلاصملل هدعب فرصی)

 يدروالا هلاق امك ةعبرألا سامخألا نم نوقزریف رکسعلا ةاضق امآ «دالبلا

 مالسالا دالب فارطآ نم ةفوخلا عضاولا يهو روغثلا دسکو « هريغو

 مهألا مدقیو . برخ ا تالآو لاجرلاب روغنلا دس دارلاو ء ال ةت ةقصاللا

 ". ألاف حلاصلا نم

 ونبو مشاه ونب مهو) ات هللا لوسر یبرق يأ (یبرقلا يوذل مهسو)

 . (۱۰6/۱۱) يوغبلل ةنسلا حرش : رظنا (۱)
 ؟ فرصی نم ىلإ و لوسرلا مهس يف اوفلتخا (۲)
 دقعو « عارکلاو حالسلا دادع| نم < حلاصلا يف فرصی : هللا ہجر یمئاشلا لاقف

 . ءيفلا مکح همكح نوكيف « كلذ وحنو « دجاسملا ءانبو « رطانقلا

 . يقرخلا اهراتخاو . يعفاشلا بهذمك امهادحإ : ناتياور دمحأ نعو

 اودرفناو « لاتقلل مهسفنأ اوبصن نيذلا مهو « ناويدلا لهأ يف فرصي : یرخالاو
 079) ةمألا ةمحر : رظنا] . مهتيافك ردق ىلع مهيف مسقي ء اهذسل روغنلاب

 .[(0۳ ٤و

۳۷ 



 رکذلا لضفیو « ريقفلاو ینغلاو ىثنألاو رکذلا كلذ يف كرتشي (''بلطلا

 "”نييثنألا ظح لثم یطعیف

 ناك ءاوس هل بأ ال ريغص وهو ميتي عمج نیملسلا نم (یماتیلل مهسو)

 رقف طرتشیو ۰ ال وأ داهجلا يف هوبآ لتق ۰ ال وأ دج هل ىثنأ وأ ًارکذ ربغصلا

 :يلا
 تبل بج

 يراخبلا هجرخأ] (دحاو ءيش بلطملا ونيو مشاه ونب ان]» : هل هلوقل )١(

 يذ مهس ول هللا لوسر مسق : لاق شخ معطم نب ريبج نعو . [(۳۰۰۲)

 الو ء سمش دبع ينب نم ًادحأ هنم ٍطعُي مو  بلطلا ينبو مشاه ينب نيب ىبرقلا

 . [يقهيبلا هاور] . ًائیش لفون ينب

 س نم ىبرقلا یذ مهس توبث ىلع لیلد ثیدخا يثو) : ہللا همحر يوغبلا مامإلا لاق

 فلتخاو 4 َقْرمْلا یزنلو لوُسرالَو ,هکسمخ هب ناق : لجو زع هللا لاق اک ء ةمينغلا

 نب ريبج نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ثیدح يف يور دقف ء هيف ملعلا لهأ

 وبأ هجرخأ]1 . مهنايطعي ضن نامثعو رمع ناكو ء يطعُي نكي مل ركب ابأ نأ معطم

 .مه مسق ركب ابآ نأ يلع نع يور دقو : لاق . [حیحص وهو (۲۹۷۸) دواد

 يأرلا باحصآ بهذو « يعفاشلاو كلام بهذ هیلاو « تباث هنأ ىلإ ةعاج بهذف
  نیکاسلاو « یماتیلا ىلع : فانصأ ةثالث ىلع سمخلا اومسقو « تباث ريغ هنأ ىلإ
 . (هل ةجاح ال نم نود مهنم : ءارقفلا یطعی : مهضعب لاقو . ليبسلا نباو

 4۳۷۵ /4) دوبعما نوعو (۱۲۸/۱۱) يوغبلل ةئسلا حرشأ

 اعم ديعبلاو بيرقلا ىطعأ هنأ ريغ « ثاريملاب هللا همحر يعفاشلا هقحلأ (۲)

 اهس ةأرم لاو « نیمھس لجرلا یطعیو « ينغ ىلع ريقف لضفي ال : لاقو
 . [(۱۲۹/۱۱) ةنسلا حرش]



 باتک لیبق اهنايب قبسو (لیبسلا '''نبال مهسو نیکاسملل مهسو)

 .مایصلا

 . (ءانبال) : عانقالا نتمو ةعوبطلا ةخسنلا يفو « طوطخلا نتلاو لصألا يف اذکه (۱)



 هیفحتسم 2 ىلع ءيفلا ةمسف يف لصف

 نم عجارلا لا ا يف لمعتسا مث عجر اذإ ءاف نم ةذوخأم : ةغل ءيفلاو

 . نيملسملا ىلإ رافكلا

 لبإ الو ليخ فاجيإ الو « لاتق الب رافک نم لصح لام وه : ًاعرشو

 .۲٩۲ ةراجتلا رشعو ةيزجلاك

 يأ (نم ىلع) ءيفلا ينعي (هسمخ فرصي : سمخ ىلع ءيفلا لام مسقيو)

 نيذلا ةسمخلا

 ةسمخلا نايب ًابیرق قبسو (ةمينغلا سم مهيلع فرصي)
 ةعبرأ خسنلا ضعب يفو اهسامخأ (ةعبرأ ىطعيو)

 ءيفلا يأ (هسامخأ)

 يف مھءامسآ تبثأو داهجلل مامالا مهنّيع نيذلا دانجألا مهو (ةلتاقملل)

 قرفيف « ةحصلاو ةیرح او فيلكتلاو مالسإلاب مهفاصتا دعب ةقزترملا ناويد

 نم لك لاح نع ثحبيف « مهتاجاح ردق ىلع ةعبرألا سامخألا مهيلع مامإلا

 ةقفن نم مهتيافك مهيطعيف مهيفكي امو مهتقفن ةمزاللا مم ایع نعو ةلتاقلا

 ىلع ةذوخأملا ةيزجلاك : لاتق ريغب هرفك لجأل كرشم نم ذخأ ام وه ءىفلا لام (۱)
 . اوبرهو اعزف هوكرت ام وأ ء جارخلا مساب ةذوخأملا ضرألا ةرجأو ء سوؤرلا
 . )٤ ٤٤([ ةمألا ةمحر] . ثراو الب تام رفاك لامو « هتّدر يف لتق اذإ دترم ا لامو

۳۳۰ 



 . ءالغلاو صخرلاو ناکلاو نامزلا ةجاحلا يف يعاريو « كلذ ریغو ةوسکو

 : هلوقب فنصلا راشآو

 نع لضافلا فرصی نأ مامالل زوجي هنأ ىلإ ('''نیملسملا حلاصم ینو)

 نمو « روغثلاو نوصح ا حالصا نم نملسلا حلاصم يف ةقزترملا تاجاح

 . حيحصلا ىلع ليخو حالس ءارش

 : ءىفلا لام سيمخت يف ءاملعلا فلتخا (۱)
 هعيمج لب ء سُن الف « ةفاك نيملسملل وه : هنع صوصنملا يف دمحأو ةفينح وبأ لاقف

 ذخأ دعب نيملسملا حلاصم يف مامإلا هفرصي موسقم ريغ ءيف كلذ لك : كلام لاقو

 . هلم هتجاح

 : نالوق « هدعبو . هلي هللا لوسرل كلذ ناك دقو ء سم : یعفاشلا لاقو
 . نیملسلا حلاصل : امهدحأ

 . ةلتاقملل : يناثلاو

 )٤٤٤([. ةمألا ةمحرو (۱۳۹/۱۱) ةنسلا حرش]



 ةيزحبا ماكحأ يف لصف

 تزج اهنأل كلذب تيّمس « ةمذلا لهأ ىلع لوعجم جارخل مسا : ةغلوهو

 . لتقلا نع تفك يأ

 وأ مامالا اهدقعي نأ طرتشيو . صوصخ دقعب رفاك همزتلي لام : ًاعرشو

 وأ « زاجحلا ريغ مالسإلا رادب مكتررقأ : لوقيف تيقأتلا ةهج ىلع ال هبئان

 .مالسإلا مكحل اوداقنتو « ةيزجلا اولذبت نأ ىلع مالسإلا رادب مكتماقإ يف تنذأ

 '''كتررقأ : مامإلا لاقف . مالسإلا رادب ينررقأ : ًءادتبا مامإلل رفاكلا لاق ولو

 . ىفك

 : اهدحأ (لاصخ سخ ةيزجلا بوجو طئارشو)

 : يناثلاو . يبص ىلع ةيزج الف (غولبلا)

 ًاليلق هنونج عطقت ناف هنونج قبطأ نونجم ىلع ةيزج الف ('''لقعلاو)

 . ةعوبطملا ةخسنلا نم طقاس (كتررقأ : مامإلا لاقف) : هلوق (۱)
 لك نم ذخأي نأ هرمأف نميلا ىلإ ب يبنلا ينثعب : لاق شيخ لبج نب ذاعم نع (۲)

 يف ءاج ام باب) « ةاكزلا يف (1۲۳) يذمرتلا هاور] . رفاعم هلدع وأ ارانید ملاح

 . [حيحص وهو (۳۰۳۹)و (۳۰۱۳۸) دواد وبأو (رقبلا ةاكز

 نود لاجرلا نم نيغلابلا ىلع نوكت ةيزحلا نأ ىلع ليلد هيف) : هللا همحر يوغبلا لاق
 ةنسلا حرش] (ديبعلا الو نيناجملا ىلع بجت ال كلذكو « نايبصلاو ءاسنلا
(۱۷۳/۱)]. 

 =ةيرجلا بجت ایناو : جارخلا یف فسوی وبآ لاق) : (4۰0/۱۹) بذهلا حرش يف لاق



 قيفي مویو « هيف نحب مويك ًاريثك هنونج عطقت وأ ةيزجلا هتمزل رهش نم ةعاسك

 : ثلاثلاو . اهتيزج بجو ةنس تغلب اذإف ةقافإلا مايأ تقفل هيف

 رّبدملاو بتاكملاو ًاضيأ هديس ىلع الو قيقر ىلع ةيزج الف (ةيرحلاو)

 عبارلاو . قيقرلاك ضعبملاو

 تذخأ هتروكذ تناب ناف « ىثنخو ةأرما ىلع ةيزج الف ('''ةیروکذلاو)

 يف هب مزجو ةضورلا ةدايز يف يوونلا هثحب اك « ةيضاملا نينسلل ةیزح ا هنم

 : سماخلاو ."' بذهلا حرش

 ةيزجلا هل دقعت يذلا (نوكي نآو)

 ينارصنو يدوهيك (''باتکلا لهآ نم)

 يذلا نيكسملا نم ةيزجلا ذخؤت الو « نايبصلاو ءاسنلا نود مهنم لاجرلا ىلع

 الو « هيلع قدصتي يمذ الو « لمع الو هل ةفرح ال ىمعأ نم الو « هيلع قدصتي

 ‹ ىمعألا كلذكو « ایهنم ذخأ راسي امل ناك اذإ نمزلاو دعقملاو ءدعقم نم
 انا اوناك ناو « مهنم ذخأ راسي مهل ناك اذإ تارايدلا يف نيذلا نوبهرتملا كلذكو
 لهأ كلذكو « مهنم ذخؤت مل مهنم راسيلا لهأ مهيلع قدصتي نيكاسم مه

 ريبكلا خيشلا نم ةيزجلا ذخؤت ال : لاق مث . راسيو ىنغ مهل ناك ناو عماوصلا

 . (هلقع ىلع بولغلا كلذكو « هل ءيش الو لمعلا عيطتسي ال يذلا

 )١( عانقإلا نتمو طوطخلا نت ا نم بيوصتلاو « ةروكذلا : لصألا يف .
 .(06 /۲) بذهلا حرش عومجملا : رظنا (۲)
 مرح ام تومرحم الو خالا مولاي الو ہللاپ تاب ال تیا وليس ل: لاعت هلوقل (۳)

 ةيزجلا وطني ىح بتححلا اوثوآ تیز نم ّقَحْلأ بد تودي الو ءهلوُسرو هللا
 . [۲۹ : ةبوتلا] 4 کورفص مهو دی نع

 . (باتکلا لهأب دارلا مهف یراصتلاو دوهبلا امآ) : (۲۹۹ /7) حتفلا يف رجح نبا لاق

۳۳۳ 



 لبق رضنت وأ دوهت نم دالوأل ًاضيأ دقعتو ('''باتک ةهبش هل نم وأ)

 . ارجع وأ اوناک ًابرع « باتکلا لهأ نم ةيزجلا لبقت) هللا هحر يعفاشلا لاق (۱)
 فو (۳۹۱/۱۹) بذهلا حرش عومجلا] . (كلذ يف سوجلا مهب قحلیو

 .[(087 /۵) يناكلا] ةلبانحلا هيلإ بهذ ام وهو . [(۳۰۰/7) رجح نبال يرابلا

 (ةنسلاب سوجملا ىلعو « باتكلاب ىراصنلاو دوهيلا ىلع ةيزجلا تتبث) : ديبع وبأ لاق

 .[(۳۹۱/۱۹) بذهملا حرش عومجملا]

 ام) : لاقف . سوجملا ركذ كعنهخ رمع نأ : سوجلا نم اهذخأ ىلع لد دقو : تلق
 تعمسل دهشأ : فوع نب نمحرلا دبع لاقف (؟ مهرمأ يف عنصأ فيك يردأ

 أطوملا يف كلام هجرخأ] . ؛باتکلا لهأ ةّنس مهب اوُنس» : لوقي لكي هللا لوسر

(۲۷۸۱)]-. 
 ملعلا لهأ رثکآ بهذو ؛ سوجلا نم ةيزجلا ذخأ ىلع اوقفت هزا) : ہللا هر يوغبلا لاق

 نم تذخأ |ک « ةّنسلاب مهنم ةيزجلا تذخأ اینو « باتكلا لهأ نم اوسیل مهنآ لا

 نع كلذ يور ۰ باتکلا لهأ نم مه : لیقو « باتکلاب یراصتلاو دوهیلا

 ء مهباتك ىلع يرسأ دقو اوحبصأف « هنوسردي باتک مهل ناك : لاق شخ يلع

 الإ مهحئابذ ميرحتو  سوجلا ةحكانم ميرحت ىلع اوقفتاو . مهرهظأ نیب نم عفر
 ]¥ ° /۱۱) ةنسلا حرش] . ( هحابآ هنأ روث يبأ نع ىكحي ءىش

 ةحيبذب ىري نكي مل هنأ بیسلا نب ديعس نع ربلا دبع نبا یکح) : رجح نأ لاقو

 . [(۳۰۰/۲) حتفلا] . (اهحبذب ملسملا هرمأ اذإ اسب يسوجملا
 نم ناثوألا ةدبعك « باتك ةهبش الو « هل باتك ال نم ةيزجلا ذخأ يف ءالعلا فلتخاو

 : مجعلاو برعلا

 ١ برعلا نود مجعلا نم ذخؤت ةفينح وبأ لاقف .
 . ةصاخ شیرق يكرشم الإ ًايمجعأ وأ ناك ًایبرع رفاك لك نم ذخؤت : كلام لاقو - ؟
 . ًاقلطم ناثوألا ةدبع نم ةيزجلا لبقت ال : هيتياور رهظأ يف دمحأو يعفاشلا لاقو -۳

 ةمادق نبال يناكلاو (۳۸۷ /۱۹) بذهملا حرش عومجملاو (۵60) ةمألا ةمحر : رظنا]

 .۱(؛٤۸٥ و ١۸۲ /ه)

 نع ھ۸٦۱ ةنس يفوت دیدش سنأأ دمحأ مامالاب هل ناک - باوٹ نب نسحلا یورو
 -هنأل « برعلا نم ناثوالا ةدبع نم الإ رافكلا عیج نم لبقت ةيزجلا نأ :دمحأ



 ء يباتك رخآلاو ينثو هیوبآ دحآ نمل دقعت اذکو « هتقو يف انککش وأ خسنلا

 . هيلع لزنملا دواد روبزب وأ هيلع ةلزنملا مي ميهاربإ فحصب كسمتلا معازلو

 يف بجي ام (لقأو)

 رفاك لك ىلع (ةيزجلا)
 نأ مامإلل ّنسی يأ ذخوتو ةيزجلا رثكأل ّدح الو (" لوح لک يف رانيد)

 . '''ةیزحج لا هل تدقع نم سكاهي

 ةعبرأ : رسوملا نمو « نارانيد : لاحلا طسوتلا نم ذخؤی) ذئنيح (و)

r f 1 0 )۳( ۰,گ ھو  
 مام الا سكاي مل اهيفس ناک نإف ء اهیفس |مھنم لک نكي مل نإ ابابحتسا ( مناند

 ظلغتی مل مهریغو <« و يبنلا طهر مہنوکل ء مهسنجو مهنیدب مهرفک ظلخت-
 . 1041 /0) يناكلا] . سوجملاك مهنم ةیز ا تلبقف ؛ نيتهجلا نم مهرفك

 )١( مدقتملا فوج ذاعم ثيدحل .

 ىتح سكاي نأ مامإلل نأ ةيعفاشلا دنعو) : )۳۰۰/٦( حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)
 . (دمحأ لاق هبو ء مهنم اهذخأي

 لهأ نأش ام : دهاجمل تلق : حيجن يبأ نبا نع ةنييع نبا لاق : يراخبلا لاق (۳)
 لّبِق نم كلذ لعج : لاق ؟ رانید مهيلع نمیلا لهأو « ريناند ةعبرأ مهيلع ماشلا

 نم ةعداوملاو ةيزجلا باب) « ةعداوملاو ةيزجلا باتك « يراخبلا حيحص] . راسیلا
 . [(برحلاو ةمذلا لهأ

 امأو ء ريقفلاب ةيفنحلا هّصخو « ةنس لكل رانيد روهمجلا دنع ةيزجلا لقأ) : ظفاحلا لاق
 حتفلا] (دهاجم رثأل قفاوم وهو « ةعبرأ ينغلا ىلعو نارانيد هيلعف طسوتملا

 .])** )٦/

 بسحب كلذو « دودحم ريغ هرثكأو « رانيد وهو دودحم هلقأ) : هللا همحر ىعفاشلا لاق

 . ۳٩۳([ /۱۹) عومجملا] (هيلع نوحلاصي ام



 . لوحلا رخآب راسیلاو طسوتلا يف ةربعلاو . هیفسلا لو

 . مالسالا راد ین ال مهدلب يف رافکلا حلاص اذإ مامالل نسي يأ (زوجيو)

 نیدهاجلا نیملسلا نم مهب رمی نمل ('''ةفایضلا مهیلع طرتشی نآ)

 . مهربغو

 ادئاز يأ (ًالضف)

 . ةدايزلا هذهب اوضر نإ ةنس لک رانيد وهو (ةيزجلا) لقأ (رادقم نع)

 شو باطخلا نب رمع نأ : باطل نب رمع ىلوم ملسا نع عفان نع كلام یور ()

 كلذ عم ًامهرد نيعبرأ قرولا لهأ لعو « ريناند ةعبرأ بهذلا لهأ ىلع ب برض

 . [(۲۷۹/۱) كلام أطوم] . ماي ةثالث ةفايضو نیملسلا قازرآ

 .ربلا دبع نبا هلاق  منوعو لیبسلا ءانبآ دفر يأ : (نیملسلا قازرأ كلذ عم) : هلوقو
 نبتو ریعشو زبخ نم نیملسلا نم مهب نیزاتجملل يأ : (مایآ ةثالث ةفايضو) : هلوقو

 . ربلا دبع نبا هلاق « دربلاو رح ا نم مهنكي هب نولزنی ناکمو « ماداو

 نود هتایتقاب مهتداع ترجو مهیلع لهس ام ةفايضلا ةدم يف مهمزلي : يجابلا لاقو

 ۱ . مهتوق ةداع نع جورخو فلکت 7

 مهفلک نیملسم ا نم دحأ مهب لزن اذإ هنأ اهمدق امل كعضيخ رمع ىلإ ماشلا لهأ اکش دقو

 . هنع مهوديزت ال نولكأت امم مهومعطأ : رمع لاقف « منغلاو جاجدلا حبذ

 .[(۱۸۷ /۲) كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش : رظنا]

 (۸۸و ۸۷ )٦/ فنصلا يف قازرلا دبع هجرخآ كعذيح رمع ىلإ ماشلا لهآ ةياكش رثآو

 هقيرط نمو ۰۲۱6۸ /۱) لاومألا] ين هیوجنز نب ديمحو (۳۳۰و ۳۲۹/۱۰)و
 تا ی اه تھما عش لم

 . [(59) ليلغلا ءاور] نم هجيرخت



 : اهدحأ (ءایشآ ةعبرأ)

 هجو ىلع ال روهمجلا لاق اك قفرب مهنم ذختو (ةيزجلا اوُدؤي نآ)

 : يناثلاو . ةناهالا

 نیملسلا ىلع هنوفلتی ام نونمضیف (مالسالا ماکحآ مهیلع يرجت نآو)

 . دحلا مهیلع ميقأ انزلاک « هميرحت نودقتعی ام اولعف نو « لامو سفن نم

 : ثلاثلاو

 عبارلاو (ريخب الإ مالسالا نيد اورک ذی ال نآو)

 ىلع علطي نم ءاویاب يأ (نیملسلا ىلع ررض هيف ام اولعفی ال نآو)
 ةمذلا دقع دعب نيملسملا مزلیو « برح ا راد ىلإ اهلقنیو « نیملسم لا تاروع

 انل رواج دلب يف وأ اندلب يف اوناک نإو ء ًالامو « ًاسفن مهنع فکلا حیحصلا

 ٠ مهنع برحلا لهأ عفد انمزل

 نأب سابللا رييغت وهو ةمجعلا نيغلا رسکب (رایغلا سبلب نوفرعیو)

 « فتکلا ىلع كلذ نوکیو « هبوث نول فلاخي ًائيش هبوث ىلع يمذلا طيخي

 نيملسملا نم ىذأب مهدصقي نم عنميو « ةمذلا لهآ ظفحي نأ مامإلا ىلع )١(

 ام عاجرتساو « نيملسملا ىراسأ ذاقثتسا دعب مهنم رسآ نم ذاقنتساو ءرافكلاو

 حرش عومجلا : رظنا] . مشاومآ ظفحو مهظفحل ةيزجلا اولذب مهنأل  مهنم ذخأ

 .[(1۰۷ /۵) يفاكلاو (4۱۵/۱۹) بذهلا



 . رجالا "ی سوجلابو ‹ قرزالا ينارصتلابو ء رفصألا يدوهيلاب ىلوألاو

 هنکل اهلصال ًاعبت ةضورلا يف ًاضيأ يوونلا هب ربع ؛ نوفرعیو : فنصلا لوقو

 وأ بوجولل رمألا نأ همالک نم فرعی الو « يمذلا يأ رمؤيو : لاق جاهنلا يف

 . لوألا روهمجلا مالک یضتقم نکل  بدنلل

 : هلوق رایغلا ىلع فنصلا فطعو

 قوف طسولا يف دشي ظیلغ طيخ ةمجعم يازب وهو (رانزلا دشو)

 . اهتحت هلعج يفكي الو .بایثلا

 نم نوعنمی الو ء اهریغو ةسيفنلا (''لیح ا بوكر نم نوعنمیو)

 كرشلا لوق نيملسملا مهعایس! نم نوعنمیو « ةسيفن تناك ولو ريمحلا بوكر

 . ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا یلاعت ء ةثالث ثلاث هللا مضوقک

 . "' 'ملعأ هللاو (قيرطلا قيضأ ىلإ نوؤجليو)

 )١( (دوسألا) : ظفل ةدايز عوبطملا حرشلا يف .

 )۲( بذهملا حرش عومجلا : رظنا )۱۹/  )5٠١(۵۹۹و 598 /5) يناكلاو .
 ) )۳عوبطملا حرشلا نم طقاس (ملعأ هللاو . قيرطلا قيضأ ىلإ نوؤجليو) : هلوق .



 ید صد یی
 یسفعورل) نجد ےہ

 نو ہہ ج ۲ج٢(

 حئابذلاو ديصلا ماكحأ باتك

 . ديصملا وهو لوعفملا مسا ىلع انه قلطأ ردصم ديصلاو

 يذلا لوكأملا يربلا ناويحلاو يأ (امو)

 هلوأ مضب (ردق)

 هحبذ يأ (هتاكذ ىلع)

 نوكت (هتاكذف)

 قنعلا ىلعأ وهو (هقلح يف)

 ةاكذلاو . قنعلا لفسأ ؛ ةددشم ةدحومو ةحوتفم مالب يأ ((هتبلو)

 )١( ىلاعت هلوقل ء ةاكذب الإ دارجلاو كمسلا یوس لوكأملا ناويحلا نم -یش لج ال :
 ةدوقوملاو ةَمْیَخَملاَو وب هللا ریل لا امو ريزنخللا مت و مدلاو دا کی تمرح

 :ةدكاملا] 46 ےک ام الإ عبَس أ لک امو ةَحيِطَتلاَو ةيورتملاو ^] .
 هل مسا اورکد اف ےل : لات ہللا لوقل ي لا اهدي ةلوقحم اق بالا سن لار

 هتندب خانآ دق لجر ىلع دیش رمع نبا ّرمو . [۳ ۱ : جحا] 6 تار اہل
 (۱۷۱۳) يراخبلا هاور] . (& دمحم ةنس « ةدّيقم ًامايق اهثعبا) : لاقف  اهرحنیل

 .[(۱۳۲۰) ملسمو

 دنع لح حبذي ام رحن وأ ء رحنی ام حبذ ناف « قافتالاب ةعجضم منغلاو رقبلا حبذتو

 نم حبذی ام رحن وأ « رحنی ام حبذ نإ : كلام لاقو . دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ

 ام حبذ نإ : لیقو « هرکی : لیقو ء ام ًاقافو لكؤت : لیقو . لكؤت مل ةرورض ريغ
 ةمحرو )١55( يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا : رظنا] . سكعلا فالخب لكأ رحني

 .[(۵۰4 و ۵۰۸) يناكلاو )۲٥۷( ةمألا

۳۳۹ 



 . حوبذلا لكأ بییطت نم هيف امل بييطتلا : ًةغل اهانعم ةمجعم لاذب

 ناويحلا امآ . صوصخم هجو ىلع ةيزيرغلا ةرارحا لاطبا : ًاعرشو

 "بذ الب حیحصلا ىلع لحیف يرحبلا لوكأملا

 يذلا ناويحلاو يأ (امو)

 هلوأ مضب (ردقُي ۸)

 . ادراش بهذ ريعب وأ تشحوت ةيسنإ ةاشك (هتاكذ ىلع)

 هحورل ًاقهزم ًارقع نيعلا حتفب (هرقَع هتاكذف)

 . هيف رقعلا ناك عضوم ّيأ يف يأ (۳هیلع ردق ثیح)

 لالح ایهتتیمو « لالحف دارجلاو كمسلا امأ) : هللا همحر يوونلا مامالا لاق (۱)

 حبذ هركيو : انباحصأ لاق . دارجلا سأر عطق الو « هحبذ ىلإ ةجاح الو  عاجالاب

 ةحار هحبذ بحتسي : اهّحصأ « ناهجوف هؤاقب لوطي ًاريبك نوكي نأ الإ كمسلا

 . ۲0۷۲ /۹) عومجملا] .(هسفنب توميل هكرت بحتسي : يناثلاو . هل

 هامرف ريعب اهنم دنف « منغو لب بهن انبصآ : لاق هش جیدخ نب , عفار ثيدحل (۲)

  شحولا دباوأك دباوآ لبالا هذه نإ» : ]» : و ہللا لوسر لاقف  هسبحف مهسب لجر

 ملسمو (۵۵۰۹) يراخبلا هاور] «اذکه اہ اولعفاف ءيش اهنم مكبلغ اذإف

 . [ثيدح نم ءزج وهو )١1954(

 هاور] (ديصلاك وهف كيدي يف امم مئاهبلا نم كزجعآ ام) : ديضتؤم سابع نبا لاقو

 وهف « مئاھبلا نم دن ام باب) « حئابذلا باتك يف مزحجلا ةغيصب ًاقيلعت يراخبلا

 .[(شحولا ةلزنمب

 ىلع لیلد هیف) : نج جیدخ نب عفار ثيدح ىلع ًاقيلعت هللا همحر يوغبلا مامإلا لاق
 هندب عيمج ريصي « هحبذم عطق ىلع ردقي ملف « رفنو شخوت اذإ يسنإلا ناویح ا نأ

 )75١157/١1١([. ةنسلا حرش] (هيلع ردقي ال يذلا ديصلاك « حبذملا مكح يف ۱
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 ةاكذلا يف بحتسیو : خسنلا ضعب ينو (ةاکذ لا لامکو )

 : اهدحآ (ءایشآ ةعبرأ)

 . ًاجورخو الوخد سفنلا یرج وهو ةلمهلا ءاحلا مضب (موقلحلا عطق)

 وهو « هلیهست زوجیو هرخآ زمو هميم حتفب (ءيرّملا) عطق : يناثلا (و)

 نوکیو « موقلحلا تحت ءيرلاو . ةدعلا ىلإ قلحلا نم بارشلاو ماعطلا یرج

 يقب یتمو « ذئنيح حوبذلا مرحي هنإف « نیتعفد يف ال ةدحاو ةعفد رکذ ام عطق

 . حوبذملا لحي مل ءيرلاو موقلح ا نم ءيش

 جدو ةينثت نيتحوتفم لادو واوب (نيجدولا) عطق : عبارلاو ثلاثلا (و)

 . موقلحلاب ناطیح قنعلا يتحفص يف ناقرع ام و اهرسكو لادلا حتفب

 ةاكذلا يف يفكي يذلا يأ (اهنم ئزجملاو)

 نيجدولا ءارو ام عطق ّنسي الو طقف ' (ءيرملاو موقلحلا عطق : نائيش)

 لهسأ هنأل . نيجدولاو ءيرملاو موقلحلا عطقي نأ بحتسي هنأ ةيعفاشلا بهذم (۱)
 ء سفنلا یرجم موقلحلا نأل هأزجأ ءيرملاو موقلحلا عطق ىلع رصتقا ناف « ةحيبذلل

 نع نيتياورلا ٌمصأ وهو . اهعطق عم ىقبت ال حورلاو « ماعطلا یرج ءيرملاو
 . دمحأ

 عطقو « ىّمسو هب حبذلا زوجي اب عطق اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ) :رذنملا نبا لاق

 :لاق . (ةحيبذلا تلحو ةاكذلا تلصح مدلا لاسأو « نيجدولاو ءيرلاو موقلحلا

 ءيرملاو موقلح ا عطق طرتشي : لوقي يعفاشلا ناكو « ضعبلا عطق يف اوفلتخاو)
 .رذنملا نبا هراتخاو عيمجلا عطق طرتشي : دوادو ثيللا لاقو . نيجدولا بحتسيو

 -موقلحلا عطق بجي : كلام لاقو . لح ةعبرألا نم ةثالث عطق اذإ : ةفينح وبأ لاقو
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 لحي يأ (زوجیو)

 داصملا لكأ يأ (دايطصالا)

 بلكلاو رمنلاو دھفلاک ''(عابسلا نم ةملعم ةحراج لكب)

 عابسلا حرج ناك عضوم ّيأ يف زابو رقصك ('''ریطلا حراوج نمو)

 بسكلا وهو حرجلا نم ةقتشم ةحراجلاو ءريطلاو

 حراوجلا يأ (اهميلعت طئارشو)

 : اهدحأ (ةعبرأ)

 ثيحب ةملعم ةحراجلا (نوكت نأ)

 اهبحاص اهلسرأ يأ (تلسرأ اذإ)

 اهنأ : يناثلاو (تلسرتسا)

 ۸۳ /9) بذهملا حرش عومجملا : رظنا] . ( ءيرملا طرتشي الو « نيجدولاو-
 )١55([. ةيهقفلا نيناوقلاو (۵۰۷/۲) یناکلاو ( 98و

 : اهافق نم اهوحنو ةاشلا حبذ اذإ : ةلأسم
 اهحبذ عضوم ىلع نيكسلا تتأف  اهافق نم اهحبذ نإ هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ

 جادوألا عطق اذإ : ةيفنحلا دنعو . حبذلاب تتام اهنال < « تلح « ةرقتسم ةايح اهيفو

 بذهملا حرش عومجملا] . افقلا نم حبذ ام لكؤي ال : ةيكلاملا لاقو . ةعبرألا
 . )١55([ ةيهقفلا نيناوقلاو (۵۰۹/۲) یناکلاو ۱ )

 0 مئاهبلا عابس نم : حسنا ضرب رہ رمل ةدايز عوبطملا حرشلا ين( 1)

 نکس ا یم نوک عج 2 امو بیل کل لح : یل اعت هلوقل (۲)
 ٤. .ةدئمل] © باسل عير ا اکر رگ هع لا N مکتلع نکسمآ ام اوف
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 اهبحاص اهرجز يأ هلوأ مضب (ترجز اذإو)

 : اهنآ ثلاثلاو ( ۱ ترج زنا)

 عبارلاو "" (انیش هنم لكأت مل ًاديص تلتق اذإو)

 ةحراجلا نم ةعبرألا طئارشلا رركتت يأ ""اهنم كلذ رركتي نأو)

 )١( بذهملا حرش عومجلا : رظنا )9/ ٠١١ ( یفاکلاو )۵۱۵/۲( .

 ہذہب ديصن موق اإ : تلق ءَ هللا لوسر تلأس : لاق ےن متاح نب يدع نع (۲)
 نكسمأ امم لكف هللا مسا تركذو ةملعلا كبالك تلسرآ اذإ» : لاق ء بالکلا

  هسفن ىلع هكسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ينإف بلكلا لكأي نأ الإ . نلتق نو كيلع

 ملسمو )٥٤۸۳( يراخبلا هاور] . «لکأت الف اهريغ نم بالك اهطلاخ نإو

(۱۹۲۹)]. 

 ءەسفن ىلع كسمأ اےنإ «هدسفآ دقف بلكلا لکآ نإ) : دیو سابع نبا لاقو

 ههركو (كِرتت یتح مسّلعئو برضشف # هلأ مَع اب نمي یماعت 8 لوقی هللاو

 7 . دین رمع نبأ

 حئابذلا باتک يف يراخبلا اهعيج اهلع . لكف لكأي لو مدلا برش نإ : ءاطع لاقو
 . [(بلکلا لکآ اذإ باب) ء دیصلاو

 . ًادحاو ًالوق مرحي مل همد نم برش نإو) : (۱۰4/۹) بذهلا حرش عومجلا يف لاق

 ةحراجلا ناك نإو . مرحي ملف هبرش نم بلکلا عنمي الو ء هيف هل ةعفنم ال مدلا نال
 ال ريطلا لكأ : ينزملا لاقو « نالوق هيفو ء بلكلاك وهف ديصلا نم لكأف ريطلا نم
 ء برضي بلكلاو « لكألا ىلع برضي ال ریطلا نال < مرحي بلكلا لكأو مرحي
 افلتخا ناو بلكلا مَّلعُي امك لكألا كرت ريطلا مّلعت نأ نكمي هنأل « حصي ال اذهو

 . (برضلا يف
  رقصلاو « يزابلاك رئاطلا امأو) : اولاق ء عابسلاب ًاصاخ لكألا كرت ةلبانحلا لعجو

 هميلعت نأل « لكألا كرت ربتعُي الو « هاعد اذإ هبيجُتو « هلسرأ اذإ لسرتسي نأ ربتعیف
 . [(017/5) یناکلا] (هلكأب

 -لهأ لوقي نأ يغبني نكلو « ميلعتلا يف تقوي ال هنأ هللا همحر ةفينح يبأ بهذمو (۳)

۳۳۳ 



 ةربخلا لهأل هيف مجرلا لب « ددعل رارکتلا يف عجری الو ء اهبدأت نظی ثیحب

 حراوخا عابطب

 اهنم (تمدع ناف)

 ”هتذخأ ام (كردي نأ الإ '''ہتذخأ ام لحي مل طئارشلا ىدحإ)

 . ذئنیح لحیف (یگذیف ًايح)
 : هلوق يف حبذلا ةلآ فنصملا ركذ مث

 . ددح یش لكب يأ (ام لکب ةاكذلا زوجتو)

 ساحنو ديدحك (حرجی)

 . اهب ةيكذتلا زوجي الف مظعلابو ( ۳ رفظلاو نسلاب الإ)

0 

 . مّلعم هنإ كلذب ملعلا-

 . (ملعم وهف لكأي لو تارم ثالث داص اذإ) : دمحمو فسوي وبأ لاقو
 ةرملا يف لكألا كرت نأل يضاقلا هركذ « ًاثالث ربتعي : امهدحأ : ناتياور دمحأ دنعو

 . هملعتل هنأ ملعُيل هراركت ربتعيف « ضراع وأ عبشل هنأ لمتحي ةدحاولا

 رئاسك « هراركت ربتعي ملف ةعنص ُمَلعت هنأل باّطخلا وبأ هركذ « ربتعي ال : يناثلاو

 ةمحرو (۵۱۵/۲) یئاکلاو (۷ و ۷/۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت] . عئانصلا

 ۲٥۹([. و ۲۰۸) ةمألا
 . نیعضولا يف (ةحراجلا) : ظفل ةدايز عوبطملا حرشلا ين ()

 هبو « ماظعلا رئاسو ّنسلاو رفظلا الإ دّدحم لكب ءاملعلا روهمج دنع حبذلا لصحي ()
 « قاحسإو « دمحأو « ثيدحلا ءاهقفو « ثيللاو « حلاص نب نسحلاو « يعخنلا لاق

 . كلام نع ةياور وهو « ريهاجلاو « دوادو ءروث وبأو «دواد وبأو

 . ةهاركلا عم زاج عوزنم نسب وأ عوزنم رفظب حبذ اذإ :ةفينح وبأ لاقو

 -بذهلا حرش عومجملاو (۱4۰) ةيهقفلا نيناوقلاو (۷۰/۳) ءاهقفلا ةفحت : رظنا]
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 : هلوق يف ةيكذتلا هنم حصت نم فنصلا رکذ مث

 '''(یاتکو) لک ةاكذو حبذلا قيطي زیم وأ غلاب (ملسم ّلك ةاكذ لحتو)

 . ىمعأ ةاكذ هركتو رهظألا يف ناركسو نونج حبذ لحيو . ينارصن وأ يدوم

 . هل باتك ال نم امهريغالو '''(ينثو الو یسوجم ةحيبذ لح الو)

 ٤٤([. 5 /؟) یناکلاو (۸۳ /4)-

 أي: لاق هنأ هدج نع ةعافر نب ةيابع ثيدحل روهمجلا بهذم حجارلاو : حيجرتلا

 سيل < ء لكف هللا مسا رکذو مدلا رہنأ ام » : لاقف « یدُم انل سيل « هللا لوسر
 . «مظعف نسلا امأو ء ةشبحلا ىدمف رفظلا امأ ء نسلاو رفظلا

 .۱۹۹۸(۱) ملسمو ۰ ۳) يراخبلا هاور ثيدحلا]

 ةيراج نأ : 00٠) ۰۲) يراخبلا هجرخآ ام ء ددحم لکو رجحب حبذلا زاوج ىلع لد دقو

 هاش تبيصأف « « علسب وهو ق قوسلاب يذلا ليبُجلاب هل (نغ یعرت كلام نب بعکل

 . اهلكأب مهرمأف ل8 يبنلل اوركذف « هب اھتحبذف ًارجح ترسکف

 ادع ةثالثلا ةمئألا دنع لحيف « هديص امأو « يباتكلا هحبذ ام ءاهقفلا دنع زوجي )١(

 . ةيهاركلاو عنملاو زاوجلا : لاوقأ ةثالث هنع لقنف كلام مامإلا
 .[(57١و )١79 ةيهقفلا نيناوقلاو( ”٠١ و ۰ /۹) بذهملا حرش عومجلا]

 زوجي الو) : ةیفنح ا لاق . ءاملعلا ريهامج دنع دترملا الو يموجملا هحبذ ام لحي ال (۲)

 : مهحئابذ زوجت ال بهذملا يف ةتس) : ةيكلاملا لاقو . (دترملا الو يموجلا حبذ

 « لقعي ال يذلا ناركسلاو « هنونج لاح نونجلاو ء لقعي ال يذلا ريغصلا مهو

 . (قيدنزلاو « دترلاو ٠ يموجملاو

 : ًاضيأ لاقو (اندنع مارح سوجلا حئابذ) : بذهلا حرش عومجلا يف يوونلا لاقو

 . (اندنع > مارح دترلا ةحيبذ)

 لهأ نيدب نيدت ناو دن رم الو يموج الو يننو ةاكذ لحت ال) : ةلبانحلا لاقو

 .(باتکلا

 بذهلا حرش عومجلاو )٠٤١( ةيهقفلا نيناوقلاو (۷۱/۳) ءاهقفلا ةفحت : رظنا]
 . [(0۰۲ /۲) یناکلاو (۷۹/۹)



 ةلصاح (نينحلا ةاكذو)

 ريغ ةايح هيف وأ ًاتيم دجو نإ اذه ةيكذت ىلإ جاتحي الف ''"(همأ ةاكذب)
 مهللا ةرقتسم

 همأ نطب نم هجورخ دعب ةرقتسم ةايحب (ًايح دجوي نأ الإ)

 ذئنيح (یک ذیف)

 ناویح (نم عطق امو)

 ضعب ينو لوکأم ناویح نم عوطقلا يأ رعشلا الإ "(تیم وهف يح)
 . امهريغو (سباللاو شرافلا يف اهب عفتنلا روعشلا الإ) خسنلا

 هولك » : لاقف ء نينجلا نع لپ هللا لوسر تلأس : لاق فیہ دیعس يبأ ثيدحل (۱)

 يف ةاشلا وأ ةرقبلا حبذنو ةقانلا رحنن « هللا لوسر اي : انلق ددسم لاقو .« متئش نإ

 ۲ هم ةاكذ هتاکذ ناف متئش نإ هولك ۳ لاقف ؟ هلكأن مأ هیقلنآ « نينجلا اهنطب

 . [حیحص وهو 0) دواد وبآ هجرخأ]

 دواد وبآ هجرخأ] . «هّمآ ةاكذ نینح ا ةاكذ» : لاق ةَ هللا لوسر نع فوج رباج نعو

(۲۸۲۸)] . 

 يذمرتلا هجرخآ] . «ةتیم يهف ةیح يهو ةميهبلا نم عطق ام» : و هلوقل (۲)

 .[حيحص وهو (۱۸۰)
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 هریغو اهنم لالح ا ةمعطألا ماكحأ يف لصف

 عابطو بصخو ةورث لهأ مه نيذلا (برعلا هتباطتسا ناويح لكو)

 . ةيهافرو ةميلس

 ناويح يأ (ام الإ '''لالح وهف)

 . هل مهتباطتسال هيف عجري الف (" همیرحتب عرشلا درو)

 ًاثیبخ هودع يأ (برعلا هتثبختسا ناويح لكو)

 .[۱5۷ : فارعألا] # کل مهي ُمَرحمَو تبیطلا مهل لو : ىلاعت لاق (۱)
 . (هثختست ام ث ثئابخلابو  برعلا هبیطتسی ام تابیطلاب دارلا) : هللا هحر يوونلا لاق

 . [(۲۰/۹) بذهلا حرش عومجلا]

 عجرملا نأ ىلإ ء ءاملعلا نم بهذ نم ةيآلا هذهب جتحا) : هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 لاح يف برعلا هتباطتسا ام ىلإ اهميرحت الو اهليلحت ىلع صن ل يتلا لکامل لح يف

 ميظعلا نآرقلا ريسفت] .(هتفبختسا ام ىلإ ميرحتلا بناج يف اذكو « اهتيهافر

 .[(9١5و ۲۱۸/۳)

 : لاقف ؟ ءارفلاو نب او نمسلا نع لپ ہللا لوسر لكس : لاق فوج نالس نع ()

 وهف هنع تكس امو ء هباتك يف هللا مّرح ام م ارح او « هباتک يف هللا لحأ ام لالحلا»

 . [ابلألا هتسحو (۱۷۲3) یذمرٹلا هاورآ (هنع افع امن

 . ًارذقت ءايشأ نوكرتيو ءايشأ نولكأي ةيلهاجلا لهأ ناك : لاق ديغنهم سابع نبا نعو

 وهف لحأ اف « همارح مّرحو هلالح لحأو « هباتك لزنأو « لب هيبن ہللا ثعبف

 ام يف دجآ ال لق ا : التو « وفع وهف هنع تكس امو « مارح وهف مرح امو « لالحلا

 (۳۸۰۰) دواد وبأ هجرخأ] . ةيالا رخآ ىلإ ٥ :ماعنألا] 46 امرَح امر 1 یوآ

 . [دانس الا حیحص : : ابلألا لاق

۳۳۷ 



 ًامارح نوکی الف ('''ہتحابإب عرشلا درو ام الإ مارح وهف)

 نس يأ (بان هل ام عابسلا نم مرحيو)

 رمنو دسأك ناويحلا ىلع (هب "ودعي يوق)

 رفظ يأ ماللا حتفو می ا رسكب (بلخم هل ام رويطلا نم مرحيو)

 ''زابو رقصك (۳" هب حرج يوق)

 لكألا مدع نم كالهلا هسفن ىلع فاخ نم وهو (رطضملل لحيو)

 مو ةقفر عاطقنا وأ ضرم ةدايز وأ ًافوخ ًاضرم وأ ًاتوم (ةصمخلا ين)
 . الالح هلكأي ام دجي

 هيلع (ةمرحلا ةتيملا نم لكأي نأ)

 ًائيش يأ (ام)

 هحور ةيقب يأ ('””هقمر هب ٌدسي)

 )١( هلیلحتب : عانقالا نتم يفو « ةعوبطملا ةخسنلاو ء طوطخملا نتلاو . لصألا يف اذكه .

 .حرجي : عانقإلا نتم يفو ء ةعوبطملا ةخسنلاو  طوطخلا نتلاو  لصألا يف اذكه (؟)
 نم بان يذ لک لكأ نع يب هللا لوسر یه : لاق دین سابع نبا ثيدحل (۳)

 .[(۱1۹۳) ملسم هاور . ریطلا نم بلخ يذ لک نعو « عابسلا

 . (نیهاشو) : ظفل ةدايز : عوبطلا حرشلا يف ()

 نم ولت وي لو امو زنا محو م مدلاو ةتْيملا مڪي مرح امَتِإ : ىلاعت لاق )٥(
 .[ ۱۷۳ : ةرقبلا] © مر روم ہلا هيلع مت الف راع الو اَب ربغ رطصضا

 امد هم وکی نأ لر دي معا لع امر لإن توا آم ندا ال لق : ی اعت لاقو
 و اس علت یک َد وب ہلا ریمل لو اقسف وا شجر لاَ ریزنخ محل وأ اًعوُفَسَم

۳۳۸ 



 : امهو (نالالح ناتتیم) انل (و)

 : امهو (نالالح نامدو) انلو (دارطاو  كمسلا)

 نأ قبس امیفو انه فنصلا مالک نم فرع دقو '''(لاحطلاو « دبکلا)

 : ماسقأ ةثالث ىلع ناویح ا

 . ءاوس هتتيمو هتحيبذف لكؤي ال ام : اهدحأ

 . ةيعرشلا ةيكذتلاب الإ لحي الف لكؤي ام : یناثلاو

 . دارجلاو كمسلاك هتتيم لحت ام : ثلاثلاو

 ١[. 86: ماعنالا] © حت ون کلر واع

 ام الز ع مرح ام کت لصف دو ع و انا رکود ای اول الأ کل امو : ىلاعت لاقو
 . [199 : ماعنألا]# هل متررطَضَأ

 هل زوجي ًارهاط دجي مل اذإ رطضملا نأ ىلع ةمألا تعمجأ) : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 عومجملا] . (اهانعم يف امو « ريزنخلا محلو « مدلاو « ةتيلاك « تاساجنلا لكأ

(۹/ ۲ )] . 

 ةحابا یلعو « رایتخالا لاح ةتيملا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ) : هللا همحر ةمادق نبا لاقو

 .[(۳۳۰ /۹) ينغملا] (تامرحملا رئاس كلذكو « رارطضالا يف اهنم لكألا

 ؟عبشي نأ هل لهو ؟ رارطضالا دنع مرحملا لوانت مكح يف ءاملعلا فلتخا دقو : ةلأسم

 كانه هتركذ دقف (يدعسلل ةيهقفلا دعاوقلا ةموظنم حرش) : انباتك يف هعجار

 حيجرتلا عم ًالّصفم

 امأف « نامدو ناتتيم انل تلحأ» : لپ هللا لوسر لاق : لاق دین رمع نبا ثيدحل (۱)
 دمحأ هجرخآ] «دیکلاو لاحطلاف : نامدلا امأو . توح او دارحل اف : ناتتيملا

 ةحيحصلا يف ينابلألا ہححصو (۲۷۲/4) نئسلا يف ينطقرادلاو )۲/ ٩۷(
1/۱۱۱۸ 

۳۳۹ 



 ةيحضألا ماكحأ يف لصف

 مايأو رحنلا موي معنلا نم حبذي امل مسا يهو « رهشألا يف ةزمها مضب

 . ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت قيرشتلا

 تيب لهأ نم دحاو اهم یتأ اذإف ةيافكلا ىلع (''”ةدكؤم ةنس ةيحضألاو)

 . [؟ :رثوكلا] 4 رحناو كبر لصف #9 : ىلاعت لاق ء عرشلا لصأب ةعورشم يهو (۱)

 « هديب امهحبذ « نينرقأ نيحلمأ نيشبكب ب يبنلا یخض : لاق بعشوخ سنأ نعو
 . )١955([ ملسم ہاور] . امههحافص ىلع هلجر عضوو « ربکو یّمسو

 : ةبجاو وأ ةنس يه له ملعلا لهأ فلتخاو

 ىرقلاو راصمألا لهأ نم نيميقملا ىلع ةبجاو ةيحضألا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ ١

 هب قلعت يذلا راسيلا : بوجولا طرشو . ناکرتلاو بارعألا نم يداوبلاو

 . رطفلا ةاكز بوجو
 لوقو . ةدكؤم ةنس ةيحضألا نأ ىلإ « ةلبانح او « مهنع روهشملا يف ةیکلا ا بهذو - ۲

 . ةبجاو اهنإ فيعض ةيكلاملا دنع
 « ىكلاملا هقفلا ةنّودمو )١54( ةيهقفلا نيناوقلاو (۸۱/۳) ءاهقفلا ةفحت : رظنا]

 ةمادق نبال يفاكلاو (۳۸۵/۸) يوونلل عومجلاو (۱۸۹/۲) ينايرغلا .د
 . [(۲۰) ةمألا ةحرو (۶۸۵ /۲)

 مو ةعس هل ناك نم" : اي هلوقل اهیلع رداقلل اهکرت هرکی هنآ حجارلاو : حیجرتلا

 هححصو ۰ نابلألا هنسحو (۳۱۲۳) هجام نبا هجرخآ] ؛انالصم ٌريرقي الف عضب

 .[(٦٤١٭) عماطا حیحص يف

 لك ىلع نإ» : لاقف ةفرعب لي يبنلا دنع ًافوقو انك : لاق تفوح میس نب فنخم نعو
 (۳۱۲۵) هجام نباو (۲۷۸۸) دواد وبأ هاور] «ةيحضأ ماع لك يف تيب لهأ

 . [ينابلألا هنسحو

 ۔رکب يبأ نع درو ام الول بوجولا ىلع اهرهاظب ّلدت ثيداحألا هذهو : تل

۳:۰ 



 . رذنلاب الإ ةيحضألا بجت الو" مهعیمج نع یفک
 . ةيناثلا يف نعطو ةنس هل ام وهو '''(نأضلا نم عذجلا اهيف ئزجيو)

 . ةثلاثلا يف نعطو ناتنس هل ام وهو (زعلا نم ینٹلاو)

 ةسداسلا يف نعطو نينس سم هل ام (لبالا نم ينثلاو)

 ةثلاثلا يف نعطو ناتنس هل ام (" قبلا نم ینٹلاو)

 اهب ةيحضتلا يف اوكرتشا (ةعبس نع ةندبلا یزجنو)

 كلذك (“'ةعبس نع ةرقبلاو)

 يقهيبلا هاور] . ام ىدتقي نأ ةيهارك نايحضي ال اناك اأ دغنهع رمعو-
 هل يراصنألا دوعسم يبأ نعو . ۳٥٥([ /5) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو

 (ْلع متح هنأ يناريج ىري نأ ةفا رسول يناو ىحضألا ٌعدأل ينإ) :لاق
 . [(7" 004 )٤/ ءاورإلا يف ينابلألا هححصو ىقهيبلا هاور]

 )١( عومجملا] . ةيحضألا ةنس مهتأزجأو مهنع ىفك يأ )۸/ ۳۸([.

 يف يوونلا لاق . رهشألا ىلع ةمات ةنس هل ام نأضلا نم عذجلاو « منغلا : نأضلا (۲)
 . (هجوألا حص ىلع ةنس لمكتسا ام عذجلا) : (۳۹۳ /۸) عومجلا

 لاقي و يبنلا باحصأ نم لجر عم انك : لاق بيلك نع (۲۷۹۹) دواد وبأ یورو
 اچ هللا لوسر نإ : ىدانف ًايدانم رمأف ۰ منغلا تّرعف « میلس ينب نم عشاجم هل

 ننس حيحص يف ينابلألا هححصو] «ينثلا هنم يفوُي امم يفوي عذجلا ن نإ) : لوقي ناك

 . [(۲۲۸) دواد يبأ

 رشعي نأ الإ ةتس الإ اوحبذت ال» : لاق هيي يبنلا نأ )۱۹١۳( ملسم حيحص ينو
 . «نأضلا نم ةعذج اوحبذتف ,

 . (4۸۷ /۲) یناکلاو (۳۹۶ و ۳۹۳ /۸) بذهملا حرش عومجملا (۳)

 نع ةندبلا « ةيبيدحا ماع يي هللا لوسر عم انرحن : لاق فوج رباج ثيدحل )٤(

 =. [(۱۳۱۸) ملسم هاور] . ةعبس نع ةرقبلاو «ةعبس



 صخش (نع ةاشلاو) یزجنو

 ريعب يف هتکراشم نم لضفأ يهو (دحاو)

"منغ مث ء ةرقب مث « لبإ : ةيحضألا عاونآ لضفأو
 

 كرتشن نأ ايب هللا لوسر انرمأف جحلاب نيلهم هلك هللا لوسر عم انجرخ : ةياور يفو-
 .[(۱۳۱۸) ملسم هاور] . ةَنَدَب يف اتم ةعبس لك ءرقبلاو لبإلا يف

 يفو ‹ يدها يف كارتشالا زاوجل ةلالد ثيداحألا هذه يف) : هللا همحر يوونلا لاق

 ناك ءاوس يدملا يف كارتشالا زاوج يعفاشلا بهذمف « ءاملعلا نیب فالخ ةلأسملا

 مهضعبو ةبرقلا ديري مهضعب وأ : نيبرقتم مهلك اوناك ءاوسو « ًابجاو وأ ًاعوطت

 . ءاملعلا روهمجو دمحأ لاق اذہہو . ثيداحألا هذه هليلدو . محللا ديري

 . بجاولا نود عوطتلا يده يف كارتشالا زوجي : ةيكلاملا ضعبو دواد لاقو

 اقلطم زوجي ال : كلام لاقو

 . الف الإو نيبرقتم مهلك اوناك نإ زوجي : ةفينح وبأ لاقو
 . اهيف كارتشالا زوجي ال ةاشلا نأ ىلع اوعمجأو
 ةدحاو لك موقتو « ةعبس نع ةرقبلاو « ةعبس نع یزجت ةندبلا نأ : ثيداحألا هذه يفو

 حيذو ؛ ديصلا ءازج ريغب ءامد ةعبس مرحلا ىلع ناك ول ىتح ٭ هایش عبس ماقم
 رظناو ٣۳۷([. /۴) يوونلل ملسم حرش] . (عيمجلا نع هأزجأ ةرقب وأ ةندب اهنع

 ىكلاملا هقفلا ةنودمو (۸۵/۳) ءاهقفلا ةفحت] : یف ىرخألا بهاذملا لاوقأ

 ۱ . [(4۸۷ /۲) یناکلاو )۱٤۸( ةيهقفلا نيناوقلاو (۱۹۶ /۲)
 عم انك : لاق تش جيدخ نب عفار نع (۳۱۳۷) هجام نبا ننس يف تبث دقو : تلق

 ‹ موقلا لجعف < امتغو ًالبإ انبصأف « ةماهت نم ةفيلحلا يذب نحنو لَ هللا لوسر

 لدع مث « تئفكأف اهب رمأف ب هللا لوسر اناتأف ء مسقت نأ لبق رودقلا انيلغأف

 . [ينابلألا هححصو] . منغلا نم ةرشعب روزجلا
 )١( بذهلا جرش عومجلا : رظنا )١5957/8( ةيكلاملا دنعو (۱//۲۷۱) ليبسلا رانمو :

 ایادفا فالخب « محللا بيط ایاحضلا يف بولطملا نأل ةيحضألا يف لضفأ نأضلا

 مث « زعلا : ةيلضفألا يف نأضلا يليو . ام رثكأ لبإلاو محللا ةرثك اهيف بولطملاف
 ىكلاملا هقفلا ةنودم] . لبإلا )۲/ ١91١([ .



 ةعبرأ خسنلا ضعب يفو (عبرآو)

 : اهدحآ (ایاحضلا يف یزجن ال)

 رهاظلا يأ (نیبلا ءاروعلا)

 : يناثلاو . حصألا يف ةقدحلا تیقب نو (اهروع)

 اهعاجضإ دنع اف جرعلا لوصح ناك ولو (اهجرع نتبلا ءاجرعلاو)

 : ثلاثلاو . امارطضا ببسب اهم ةيحضتلل

 : مبارلاو . رومالا هذه ريسي رضی الو (اهضرم نابلا ةضيرملاو)

 اهغامد بهذ يأ (اهخم بهذ يتلا) يهو (ءافجعلاو)

 . امل لصاح ا ''!(لازفا نم)

 نیتیصخلا عوطقلا يأ ( ّيصخلا ئزجيو)

 ؟ يحاضألا يف زوجي ال ام : بزاع نب ءاربلا تلأس : لاق زوريف نب ديبع نع )١(
 نیب ءاروعلا : يحاضألا يف زوجت ال عبرأ » : لاقف و هللا لوسر انيف ماق :لاقف

 « يقنت ال يتلا ريسكلاو ء اهعلظ نّیب ءاجرعلاو « اهضرم نّيِب ةضيرملاو « اهروع
 الو  هعدف تهرك ام» : لاق . صقن نسلا یف نوكي نأ هركأ ناف :تلق : لاق
 . خم اھ سيل يتلا يقنت : دواد وبآ لاق .«دحأ ىلع همّرحت

 )۸۸٦([ عماجلا حيحص رظناو . ينابلالا هححصو (۲۸۰۲) دواد وبأ هاور]

 نّيجوم نيحلمأ نيشبكب و هللا لوسر ىَّحض : لاق كضيخ عفار يبأ ثيدحل (۲)
 لاقو . [(۱۱۷) مقرب ءاورالا يف ينابلألا هححصو )۸/٦( دمحأ هاور] . نيّيصخ
 . ۸٦([ /۳) ءاهقفلا ةفحت] (ًا(حل بيطأ هنأل لا بحأ هنإ) : يصخلا يف ةفينح وبأ

YE 



 ةدقاف ًاضيأ ئزجيو ۰ ""محللا يف رسکلا رثؤي مل نإ (نرقلا روسکلاو)
 . "”ءاحلجلاب ةاسملا : یهو نرقلا

 الو نذأ الب ةقولخلا الو اهضعب الو نا ةع وطقلا ئزجت 5
 ٤٤) ةعوطقم

 ؟ تدلو ناف : تلق « ةعبس نع ةرقبلا) : لاق فہ ىلع نع يدع نب ةّيجح نع (۱)

 : تلق  كسنلا تغلب اذإ : لاق ؟ ءاجرعلاف : تلق ء اهعم اهدلو حبذا : لاق
 فرشتسن نأ ةي هللا لوسر انرمأ وأ « انرمآ  سأب ال : لاق ؟ نرقلا ةروسكمف
 ءاورإ رظناو « ينابلألا هنسحو (۱۵۰۳) يذمرتلا هاور] . ( نيينذألاو نينيعلا

 ۳٦٣([. /5) ليلغلا

 الف يمدي ال ناك نإو « الف يمدي ناك نإ نرقلا ةروسكم نأ ةيكلاملا دنع روهشملاو

 نم ميسي ام بيلا لب یم سيل هتاف يف نرقلا صقن نال اب ةيصضنلاب نأ

 بهذو . )۱۹٤/۲([ ىكلاملا هقفلا ةنودمو (۱۵۰) ةيهقفلا نيناوقلا] . ض

 فصن نم رثكأ بهذ اذإ - نرقلا ةروسكم - ءابضعلا ءازجإ مدع ىلإ 0
 نرقلا بضعأب یحضی نأ ب هللا لوسر یہن) : لاق كعنهخ يلع ثيدحل « نرقلا
 . (كلذ قوف اف فصنلا غلب ام : بضعلا) : بیسلا نب ديعس لاق .(نذالاو
 . [ ینابلالا هفعضو (۱۵۰) يذمرتلا هاور] ثيدحلاو

 ينانيغرملل ةيادطا : رظنا] . ةلبانحلاو « ةیکلا او « ةيفنحلا هيلإ بهذ ام وهو (۲)
 . [(547 /۲) یناکلاو (۱۵۰) ةيهقفلا نیناوقلاو (۶۰۷ /6)

 نتم نم بیوصتلاو « نذألا عوطقلا : طوطخلا نتلا فو « نذآ لك : لصالا يف (۳)
 . - يومحلل - بیرقتلاو ةياغلا نتمو « ةعوبطلا ةخسنلاو « عانق لا

 مل ناف « رظن < اهضعب عطق نإ نکل ء ء يعفاشلا بهذلا يف نذألا ةعوطقم یزجت ال )٤(

 نم لصفنا ناو . حصألا ىلع عنمي مل ًايلدتم يقبو اهفرط قش لب ء ءيش اهنم لصفني
 عنم ًاریسی ناك ناو  فالخ الب عنم نذألا ىلإ ةفاضإلاب ًاريثك ناك ناف ء ءيش نذألا

 . لوكأم ءزج تاوفل نيهجولا حصأ ىلع ًاضيأ
 - « اهنذأ رثكأ بهذ يتلا الو « نذألا ةعوطقمب ةيحضتلا زاوج مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو

٤ 



 لخدیو . ۲" هضعب الو (بنذلاو)

 ةيحضألل (حیذلا تقوو)

 رحنلا ديع يأ (دیعلا ةالص تقو نم)

 سمشلا تعلط اذإ ةيحضالا تقو لخدی : اهلصأو ةضورلا ةرابعو

 رادقم يف هللا همحر ةفينح يأ نع ةياورلا تفلتخاو « نذألا رثکآ يقب نإ زوجيو-

 عبرلا : هنع ىوريو « ہزجب مل رثكأ ناك ناو ئزجب لقأ وأ ثلثلا : يورف رٹکالا
 . هأزجأ فصتلا نم رثكألا یقب اذإ : دمو فسوپ وبآ لاقو

 هنم عوجر وه : ليق . كلوق وه يلوق : لاقف « ةفينح ابآ یلوقب تربخآ : فسوي وبآ لاقو

 _ ٠ كلوق نم بيرق يلوق هانعم : لیقو . فسوی يبأ لوق ىلإ
 ديزي ناك ناو رضی الف لقأف ثلثلا نذألا نم قوقشلا وأ عوطقلا ناك نإ : ةيكلاملا دنعو

 . یزج الف ثلثلا ىلع

 أ  فصتلا نود ناك اذإ ًائزحي عطقلا يف ريثكلا اولعج مهنأ الإ ةیعفاشلاک : ةلبانحلا دنعو

 . فصنلا زواج ولو ئزجيف مرشلا
 هقفلا ةنودمو (۱۵۰) ةيهقفلا نيناوقلاو (۰ ۷ و ۹/0 ينانيغرملل ةيادضا : رظنا]

 رانمو (4۹۲ /۲) یفاکلاو (4۰۱/۸) بذهلا حرش عومجلاو (۱۹۳ /۲) یکلا

 ۰۲0۲۷۲ /۱) ليبسلا

 نأ ل هللا لوسر انرمأ) : لاق يعفو ىلع ثيدح « نذألا فا رشتسا ىلع لد دقو

 نم ردقلا اذه ينابلالا ححص و )۳۸۰ )٤ دواد وبآ هاور] . (نینذألاو نیعلا فرشتسن

 .[(۲۳۲) مقرب دواد بأ ننس حيحص يف ثيدحلا

 دنع هلك عطقك بنذو ةيلإ ضعب عطقو « بنذ وأ ةيلإ الب ةقولخملا ئزجتو ()
 . ةيعفاشلا

 - نذالا يف لوقلاك ةيلإلاو بنذلا نم عطقلا يف ةلبانحلاو « ةيكلاملاو « ةيفنحلا دنعو

 . .ريثكلاو ريسيلا نيب قيرفتلا يف

 رانمو (۱۹۳ /۲) يكلاملا هقفلا ةنودمو (۸۵ /۳) ءاهقفلا ةفحتو (4۰۱/۸) عومجملا]

 .[(۲۷۲ )١/ ليبسلا

۲:۵ 



 تفو رمتسیو « یهتنا ی7720 : نيتبطخ -و نيتعك تعحر ردق یصمرو رحنلا دیع موي

 حبذلا

 ةلصتملا ةثالثلا يهو 0 ۲(قیرشتلا مایآ رخآ نم سمشلا بورغ ىلإ)

 ء رحنلا موي سمشلا تعلط اذإ ةيحضتلا تقو لخدي) : (۳۸۷ /۸) عومجلا يف لاق (۱)

 هجو هیفو  بهذلا وه اذه . نیتفیفخ نیتبطخو نیتعکر ردق اهعولط دعب یضمو
 ةالص ردق سمشلا عولط دعب ربتعی هنأ ے باحصالاو فنصلا هرکذ رخآ

 . (هتبطخو ءا هللا لوسر
 لهأل زوجي ال هنأ الإ رحنلا موي نم رجفلا عولطب ةيحضالا تقو لخدی) : ةيفنحلا لاقو

 هنأل رجفلا دعب نوحبذیف داوسلا لهأ امأف « دیعلا مامالا يلصي یتح حیذلا راصمألا
 . [(5 ٠5 /6) ةيادها] . (ريخأتلل ینعم الف « مهیلع ةالص ال

 دیعلا ةالص نم مامالا غرفي نأ دعب یحض لوألا مویلا يف حبذلا تقو أدبي : ةيكلاملا دنعو

 .[(۱۹1/۲) يكلاملا هقفلا ةنودم] . هتيحضأ حبذيو
 ء رحنلا موي بطخو مامالا ىلص اذإ  رصلا لهأ قح يف حبذلا تقو لوأ : ةلبانحل ا دنعو

 ةقيقح رابتعا مهقح يف رذعت هنأل < ء ةبطخلاو ةالصلا ردق رصملا لهآ ريغ ّقح ينو

 4٩۰([. و 589 /۲) يناكلا] . اهردق ربتعاف ةالصلا
 ىلص نم ١ : الگ هللا لوسر لاق : لاق نوح ءاربلا ىور ام كلذ ىلع لد دقو : تلق

 « محل ةاش كلتف ة ةالصلا لبق كسن نمو . كسنلا باصآ دقف ء انکسن كسنو انتالص

 )١195١1([. ملسمو (۹۸۳) يراخبلا هاور]

 مایآ نم ثلاثلا مویلا سمش بورغب اهتقو جرخي) : TAA) /۸) عومجلا يف لاق (۲)

 اندنع هركي نکل ءاراہن وأ ًاليل نامزلا اذه يف اهحبذ زوجي هنأ ىلع اوقفتاو « قیرشتلا

 . (الیل حبذلا
 . قیرشتلا مایآ نم يناثلا اهتقو رخآ : دمحأو كلامو ةفينح وبآ : ةئالثلا ةمئألا لاقو
 يأ : ي هللا لوسر باحیص نم ةسمخ نع ةثالث رحنلا مایآ) : هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نع ةياور الإ مهل فلاخ الو « میت سنأو ةريره يبأو سابع نباو هنباو رمع نع
 . (تعوج يلع

 =. [(۱۹۷۰) ملسم هاور] . "ثالث دعب يحاضالا مو لكؤت نأ یبن» : لب هنألو



 . ةجحلا یذ رشاعب

 : اهدحآ (ءایشآ ةسمخ حیذلا دنع بحتسیو)

 : یناثلاو . ار حوبفما لح مسي ل ولف میس رلا

 . هيف راخدالا زوجي ال تقو يف حبذلا زوجي الف-

 )۱۹٦/۲( ىكلاملا هقفلا ةنودمو )5٠077/5( ةيادهملاو )۲٤١٢( ةمألا ةمحر : رظنا]

 ٦۹۰([. /۲) یفاکلاو (۲۷۰ )١/ ليبسلا رانمو (۱4۸) ةيهقفلا نيناوقلاو
 ثيدح نم تبث دقو « هللا همحر يعفاشلا مامإلا هيلإ بهذ ام حجارلاو : حيجرتلا

 لکو ٠ رحنم ةكم جاجف لک » : لاق كَ يبنلا نأ ًاعوفرم كش معطم نب ريبج

 يف هقرط عومجمب ينابلالا هاوقو (۸۲/4) دمحأ هجرخآ] « حبذ قیرشتلا مايأ
  مالسلا لبس ةيشاح يف ًاضيأ هجيرخت رظناو (۳۲) : ص (ةرمعلاو جحلا كسانم)

 . [(۳۳۲ /۷) قالح ىحبص دمحم قيقحت

 راخذالا زاوج مدع نأب بيجأ مايأ ةثالث قوف راخّدالا نع يهنلاب مهلالدتسا امأو
 مايأ ثلاث وهو - ديعلا موي عبار يف حبذلا زاوج مدع هنم مزلي ال مايأ ةثالثلا قوف

 ؟ ةثالثلا قوف راخّدالا نع يهنلا خس ول فيكف - قيرشتلا

 انل صخرف « ىنم ثالث قوف انندب موحل نم لکان ال انك : لاق كعذهخ رباج نع

 ملسمو (۱۷۱۹) يراخبلا هجرخأ] .«اودٌوزتو اولك» : لاقف هيب يبنلا

 )۱٩۷۲([.

 اولک » : دعب لاق مث ث ثالث دعب ایاحضلا موحل لكأ نع ىب هک يبنلا نأ : ظفل يفو
 .[(4 ۲ 7) يئاسنلاو (۱۹۷۲) ملسم هجرخآ] « اورخداو اودوزتو

 . ۲٥٢( /۲) داعم ا داز يف عجاریلف كلذ يف ميق ثحب میقلا نبالو

 ىلع همدق ًاعضاو هتيأرف نیحلمآ نيشبكب ي يبنلا یحض : لاق هنعشوخ سنا نع )١(

 ملسمو (۵۵۵۸) يراخبلا هجرخأ] . هديب یهحبذف ؛ کیو يمسي اهحافص
(۱4۹17)]. 

 - ىلع وی يبنلا رکنآ دقو « هللا مسب ظفل ىلع داز هنأ و هراکذآ لک يف دري ۸ (۲)



 . ۳ هلوسرو ہللا مسا نيب عمجي نأ هركيو "تی يبنلا ىلع ةالصلاو)

 : ثلاثلاو

 وه هجوتيو " اهحبذم حباذلا هجوي يأ ةحيبذلاب (ةلبقلا لابقتساو)

 : عبارلاو . ًاضيأ

 : سماخلاو . يدرواملا لاق اك ًاثالث اهدعب وأ ةيمستلا لبق يأ (ريبكتلاو)

 هذه يأ لبقتف كيلإو كنم اذه مهللا : حباذلا لوقيف ''(لوبقلاب ءاعدلاو)

 مهللا : تغلب الف : ءاربلا لاق ثيح مونلا راكذأ يف ظفل رييغت بزاع نب ءاربلا
 يذلا كينو الا : لاق . كلوسرو : تلق . تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ

 . [(۲4۷) يراخبلا حیحص رظنا] .«تلسرآ

 دنع هيي يبنلا ىلع ةالصلا هرکو . ریبکتلاو ةيمستلا ىلع ةدايز حبذلا دنع دري ()

 .[(4۱۳ و ٦١٤ /۸) بذهلا حرش عومجلا] . رذنلا نباو دعس نب ثیللا :حبذلا

 الو «ةناعتسالل مسب يف ءابلا نآل . ئ هلوسرو هللا مسب : لوقي نأ زوجي ال لب (۲)

 تلأس اذإ) : لب یبنلا لاق دقو « لجو زع هللا ريغب ءىش لعف ىلع ةناعتسالا زوجي
 يذمرتلا هاور ثیدح نم ءزج] «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأس اف

 .[نسح وهو )۲٥٢٢(
 . ةلبقلل : ظفل ةدايز عوبطملا حرشلا يف (۳)

 )٤( دمحم لآو ء دمحم نم لّبقت مهللا» : لوقي ناك ب يبنلا نأ : ثيدحلا يف تبث «
 ملسم هاور] . (دمحم ةمأ نمو )/١951([ .

 ةيمستلا عم حبذلا لاح يحضملا لوق بابحتسال ليلد هيف) : هللا همحر يوونلا لاق

 كنم مهللا ) : هعم بحتسيو : انباحصأ لاق :لاق . ( ينم لّبقت مهللا ) : ريبكتلاو

 ‹ ةفينح وبأ ههركو . ةعامجو نسحلا دنعو اندنع بحتسم اذهف ( ینم لبقت كيلإو

 .[(۱۰/۵) ملسم حرش] .(ةعدب يه : لاقو ( كيلإو كنم مهللا ) :كلام هركو
 رثاسو كلام نع ضایع یضاقلا لقنو) : (4۱۰/۸) بذهلا حرش عومجلا يف لاقو

 . (هدحو هللا الإ حبذلا دنع رکذی الو : اولاقو ء اهتهارک ءاملعلا



 ًائيش يحضلا لكأي الو) .اهلبقتف كيلإ اب تبرقتو ّلع كنم ةمعن ةيحضألا

 اهرخآ ولف اهم عیمجب قدصتلا هيلع بجي لب (؟" ةروذنلا ةيحضألا نم

 امأو ء ديدجلا ىلع ًاثلث (اهب عوطتلا ةيحضألا نم لكأيو) . اهنایض مزل تفلتف

 يده : لیفو . هیبنتلا حیحصت يف يوونلا هحجرو اهم قدصتی : ليقف ناثلثلا

 يف يوونلا حجري مو . "" ءارقفلا ىلع ثلثب قدصتیو ءاينغألا نیملسملل ًاثلث

 . نیهجولا نيذه نم ًائيش اهلصأو ةضورلا

 ایش عيبي نأ يحضلا ىلع مرحي يأ (عيبي الو)
 . اهدلج وأ "”(ةيحضألا نم)

 . “ىعوطت ةيحضألا تناك ولو رازجلا ةرجأ هلعج ًاضيأ مرحيو

 اهب عوطتلا ةيحضألا نم امتح (معطيو)

 رذن نم لكألا زوجي : ةلبانحلا دنعو (۶۱۷/۸) تذهلا حرش عومجلا : رظنا )١(

 ةيعرشلا ةيحضألا نم دوهعلاو « هلبق دوهعلا ىلع لومح رذنلا نأل  ةيحضالا
 : یضاقلا لاق . باجالا الإ روذنلا ةفص نم رذنلا رّيغي الو ء اهنم لکالاو اهحبذ
 . [(545 /۲) یناکلا] .روذنلا يدها ىلع ًاسایق اهنم لكألا عنم نم انباحصأ نمو

 . 119(1 /۸) بذهلا حرش عومجلا] : رظنا ()

 . اهرعش وأ اهمحل نم : ظفل ةدايز عوبطلا حرشلا يب (9)

 ء هندب ىلع موقآ نأ 5 هللا لوسر ينرمآ : لاق تش بلاط يبأ نب يلع ثيدحل (6)

 نحنا :لاق « اهنم رازجلا يطعأ ال نأو ء اهتلجأو اهدولجو اهمحلب قّدصتأ نأو

 . [(۱۳۱۷) ملسمو (۱۷۱۷) يراخبلا هاور] . «اندنع نم هيطعن



 00 ! اهعيمجب قدصتلا لضفألاو ""(نیکاسلاو ءارقفلا) اقل وأ ةمقل الا

۱ ۱ 
۳1 

 دج ہلاب ق 0 2

 1 6 دصتو ضعبلا لكأ اذإو « كلذ هل نسی هنإف ء اهلكأب یحضلا كربتي
 ۴ وف ذا ك ۰

 , قدصتلاو عيمجلاب ةيحضتلا باوث هل لصح . ضعبلاب ةدصتل ۱ م

 # راعملاو عناقلا اومعطاو 9# : لاعت هلوقل (۱) جحلا] 4 اعملو عزا أوم 17 ۱۳٦. : ] یک و مس ےن ے

۳۵۰ 



moswarat com 

 ةقيقعل ۱ ماکحآ ۲ لصف

 '''. دولولا سأر ىلع رعشلل مسا : ةغل يهو

 . فنصملا هركذيس ام : ًاعرشو

 ""'دولوملا ىلع (ةقیقعلاو)
 : هلوقب ةقيقعلا فنصملا رّسفو " (ةبحتسم)

 موي بسحيو « هتدالو عباس يأ (" هعباس موي دولوملا نع ةحيبذلا يهو)

 رعشلا : رسكلاب « ةّقِعلاو « ةقيقعلاو < قيقعلا : )5١5( حاحصلا رات يف لاق (۱)
 نع حبذت يتلا ةاشلا تیّمس هنمو ء مئاهبلاو سانلا نم ٍدولوم لك هيلع دلوي يذلا

 . ةقيقع هعوبسأ موي دولولا

 ٠ دلولا لوصحب دبعلا ىلع هتمعن ىلع هلل ارکش دولولا نع ةقيقعلا تعرض (۷)

 .رفوأ هب رورسلاو « ّمتأ هب ةمعنلا نألو « هتيزمل ًاراهظإ ىثنألا ىلع ركذلا فعوضو
 .[(۹۹ و ۹۸) يدعسلل ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا : رظنا]

 ىعفاشلاو كلام ةمئألا لوق وهو « ةدكؤم ةنس ةقيقعلا نأ ىلإ ءالعلا رثكأ بهذ (۳)
 مالغلا نع « هنع كسنيلف هدلو نع كسني نأ ٌّبحأ نم» : ةي هلوقل  دحآو

 (۲۸۲) دواد وبأو (4۲۱۲) یئاسنلا هاور] «ةاش ةيراجلا نعو ناتأفاكم ناتاش

 . [ حيحص وهو

 دمحأ مامإلا نع ةياورو ء ةيرهاظلاو ء دانزلا وبأو ؛ قاحسإو « يرصبلا نسحلا بهذو

 : ثيدحلا . ةبجاو اهنأ ىلإ «- يكمربلا قاحسإ وبأو ءافولا وبأو ركب وبأ اهراتخا -

 دواد وبأ هاور] «یمسیو قلحيو هعباس موي هنع حبذت هتقيقعب نيهر مالغ لك»

 . [حيحص وهو (4۲۲۰) يئاسنلاو (۲۸۳۹و ۲۸۳۸)
 )٤( يئاسنلا هاور] .«هعباس موي هنع حبذت» : 95 هلوقل )577١([ .

 "هنأ



 ء هدعب ریخأتلاب توفي الو . عباسلا لبق دولولا تام ولو عبسلا نم ةدالولا

 يف رّيخمف وه امأو دولولا نع قاعلا قح يف اهمکح طقس غولبلل ترخأت ناف

 ےن قوم سل

 درو يذلا ثيدحلا حيحصت ىلع ءانب كلذو « هسفن نع ناسنالا قع يف ءاملعلا فلتخا )١(

 هنع لاق . [(۳۰۰ /۹) یقهیبلا ہاور] ( ايبن ثعب امدعب هسفن نع قع اپ ىبنلا نأ )
 وه : يقهيبلا لاق  لطاب ثيدح اذه) : (4۳۲و ؛۳۱/۸) عومجملا يف يوونلا
 نب هللا دبع اوکرت انا : لاق قازرلا دبع نع هدانسإب يقهيبلا یورو . رکنم ثیدح
 نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه يور دقو : يقهيبلا لاق . ثيدحلا اذه ببسب ررح

 ررحم نب هللا دبعو  لطاب ثیدح وهف « ءيشب سیلو سنآ نع رخآ هجو نمو « ةداتق
 . (ملعأ هللاو . كورتم وه : ظافحلا لاق « هفعض ىلع قفتم فیعض

 نسحتساو « هسفن نع ةقيقعلا يف ريم وه : اولاق ةيعفاشلا ناف . ثيدحلا فیعضت عمو

 . ثیدحلل اهلعفی نأ یشاشلاو لافقلا

 مالک يوونلا هجو دقو (ریبک نع قعی الو) : لاق هنأ هللا همحر يعفاشلا نع درو دقو

 . هسفن نع هقع يفن هيف سيلو (هريغ غلابلا نع عي ال) : هدارم نأب يعفاشلا

 )//57١([. عومجملا]

 تيأرأ) : لاقو ثيدحلا فّعضو هسفن نع قعي ال هنأ ىلإ هللا همحر كلام مامإلا بهذو
 يف مهسفنأ نع اوقعأ ةيلهاجلا يف مهنع قعي مل نيذلا ب هللا لوسر باحصأ

 نبا نع نونحس ةياورب كلام مامإلل ىربكلا ةنودملا] (ليطابأ هذه ؟ مالسإلا

 . [(۲ ۳ /۵) مساق

 راثآلا لکشم يف يواحطلا هجرخآ رخآ ًاقیرط هل رکذو « ثيدحلا ينابلألا ححص دق و

 (۳۲۱/۸) ىلحملا يف مزح نباو (۵۵/۱) طسوألا يف يناربطلاو )١/4١5(
 ةحيحصلا ةلسلسلا : رظنا] . هدانسإ نّسحو ةراتخملا يف ىسدقملا ءايضلاو

[OVD ` 
 اشبك نيسحلاو نسح ا نع ىع ةي ہللا لوسر نأ : دیتنم سابع نبا نع درو امو (۲)



 مالغلاب هقاح ا لمتحیف ىثنخلا امأو : مهضعب لاق ('''ةاش ةيراجلا نعو)

 دالوألا ددعتب ةقيقعلا ددعتتو  كرادتلاب رمآ هتروکذ تناب ولف « ةيراجلاب وأ

 دولولا نع قدصتلا ةّینب ةقيقعلا نم قاعلا (معطیو)
 اهخبطیو . ""اهمظع رسكي الو ةوعد اهذختی الو (نیکاسلاو ءارقفلا)

 . نیکاسلاو ءارقفلل اهنم يدهمو ولحب

 لكألاو « اھم صقنب بيع نم اهتمالسو " ةقيقعلا نس نأ ملعاو

 يف قبس ام ىلع نهمکح رذنلاب اهنییعتو اهعیب عانتماو اهضعبب قدصتلاو اهنم

 هنذآ يف ميقيو دلوي نيح "" ینمیلا دولولا نذأ يف نذؤي نأ نسیو . ةيحضألا

 : يئاسنلا ةياور يف نكل) : هللا همحر ينابلألا لاق . )585١([ دواد وبأ هاور] . ًاشبك-
 . [(47۱۹) مقرب هننس يف يئاسنلا ةياور رظنا] . (حصألا وهو (نيشبك نيشبك)

 مالغلا نع» : لاق « ةقیقعلا نع ی هللا لوسر تلأس انآ انتفع زرك مآ نع )١(

 يذمرتلا هاور] . (ًاثانإ | مأ ّنك ًاناركذ مكّرغي الو  ةدحاو ىثنألا نعو «ناتاش

 . [ حيحص نسح : لاقو (۱۵۱)
 ةقيقعلا يف لاق ةي يبنلا نأ : ليسارملا يف دواد وبأ هاور « فيعض ثيدح هيفو (۲)

 لجرب ةلباقلا تيب ىلإ اوثعبا نآ» « ضعي نيسحلاو نسحلا نع ةمطاف اهتّقع يتلا
 .[(۳۷۹) دواد يأ ليسارم] "ابظع اهنم اورسکت الو اومعطأو

 هنأ ىلع ليلد ةاشلا ظفل قالطإ ینو) : (”9/0) مالسلا لبس يف يناعنصلا ۳ )۳,

 . (سایقلابف كلذ طرتشا نمو « ةيحضالا يف طرتشي ام اهیف طرتشی

 نيح يلع نب نسحلا نذأ يف نذأ و هللا لوسر تيأر : لات تن مقار يأ يع (4)

 ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو (۵۱۰۵) دواد وبآ هاور] . ةالصلاب ةمطاف هتدلو

 . [روهشم خیشلا ةخسن دواد يبأ ننس يف هفعضو (4۲۸) دواد يبأ

 -عرقي ام لوآ نوکی نأ : ملعأ هللاو نيذأتلا رسو) : هللا هحر میقلا نبا مامالا لاق



 لخاد نم هکنح هب كلدیو  غضمیف "۳ رمتب دولولا كنحب نآو . "یرسیلا

 ام لوآ يتلا ةداهشلاو « هتمظعو برلا ءایرکل ةنمضتملا هتالک ناسنإلا عمس=

 ىلإ هلوخد دنع مالسإلا راعش هل نيقلتلاك كلذ ناكف <« مالسإلا , ف ام لخدي

 . اهنم هجورخ دنع ديح وتلا ةملك نقلي اى ءايندلا

 نم كلذ يف ام عم « رعشي ۸ ناو هب هريثأتو هبلق ىلإ نيذأتلا رثآ لوصو ركنتسم ريغو

 ىتح هدصري ناك وهو « ناذألا تایلک نم ناطيشلا بوره يهو « ىرخأ ةدئاف

 هظيغيو هفعضي ام هناطيش عمسیف ء اهءاشو ہللا اهرذق يتلا ةنحملل هنراقیف دلوي

 نيدلا حالص قيقحت (۱۰۳) دولولا ماكحأب دودوملا ةفحت] . (هب هقلعت تاقوآ لوآ

 . [دمحأ لوبقم
 نذأ اب يبنلا نأ : دن سابع نبا نع (۸۲۰۵) نامیإلا بعش يف يقهيبلا ىور )١(

 ثيدح وهو . یرسیلا يف ماقأو ىنميلا يف نذأف « دلو موي يلع نب نسحلا نذأ يف

 . فیعض

 : لاق دشت يلع نب نيسحلا نع )٢٦٦( ينسلا نباو (۸۲۵۶) ًاضيأ يقهيبلا یورو
 هنذأ يف ماقأو ىنميلا هنذأ يف نّدأف ء دولوم هل دلو نم» : الگ هللا لوسر لاق

 مأ هرضی م١ : لاق ينسلا نبا ةياور يفو . «نایبصلا مأ هنع تعفر ء یرسیلا

 ةعباتلا يه نايبصلا مأو) : (۱۹/4) رببلا صیخلتلا يف ظفاحلا لاق] «نايبصلا

 .[عوضوم] . [(نح لا نم

 « ميهاربإ اسف لک يبنلا هب تیتأف مالغ يل دلو : لاق كعنيخ یسوم يبأ نع (۲)

 هاور] . ىسوم يبأ دلو ربكأ ناكو . ّلِإ هعفدو ةكربلاب هل اعدو ةرمتب هکنحف

 . [(۲۱4۵) ملسمو (055717) يراخبلا

 اتش ءاسأ تدلو امدعب ديشتهم ريبزلا نب هللا دبع رمتلاب و يبنلا كنح كلذكو

 رب اعد مث  ہرجح يف هتعضوف هلل لوسر هب تیت مک : ہیفو هات

 مث ء لكك هللا لوسر قير هفوج لخد ءيش لو ناكف « هيف يف لفت مث اهغضمف

 رظنا] . مالسإلا يف دلوي ٍدولوم لو ناكو . هيلع كّربف هل اعد مث ةرمتلاب هکنح
 1071 45) ملسمو )٥٤١٥٥( يراخبلا حيحسع

 حيحص رظنا] . هللا دبع هاّیسو هدلوم ةادغ ةحلط يب أ نبا ةي يبنلا كنح كلذكو

۲٥ 



 نآو . ولح ءیشف الاو بطرف رمت دجوی مل ناف « هفوجل ءيش هنم لزنیل همف
2 )۱ 7 : )۲( 

 تام ولو ہدعبو ""عباسلا لبق هتيمست زوجیو . هتدال و عباس موی ىمسي

 . عباسلا لبق دولوم ا

 .[(۲۱8) ملسمو (۵۷۰) يراخبلا-

 دولولا ةيمستب رمآ ايب يبنلا نأ دین هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدحل (۱)
 .[ نسح وهو (۲۸۳۲) يذمرتلا هجرخأ] . قعلاو هنع ىذألا عضوو « هعباس موي

 یّمس هنأ ات يبنلا لعفب بابحتسالا ىلإ فورصم هعباس موي هتیمستب رمالاو : تلق
 . مهدلوم ةادغ ةحلط يبأ نباو ريبزلا نبا

 ةادغ دشت ةحلط يبأ نباو دوم ریبزلا نب ہللا دبع ةي يبنلا یّمس دقو (۲)
 ةيمست باب) « ةقيقعلا باتک : هحیحص يف هللا هحر یراخبلا بوب دقو .امهدلوم

 . ًافنآ ةروکذلا ثيداحألاب لدتساو (هکینحتو  هنع نعي ۸ نمل دلوي ةادغ دولوملا
 , عباسلا ىلإ هتيمست رخؤي ال هنع قعی نأ دري مل نم) : (۵۰۰/۹) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ميهاربإ كلذكو « ةحلط يبأ نب هللا دبعو  یسوم يبأ نب ميهاربإ ةصق يف عقو امك
 نمو « مهنم دحأ نع قع هنأ لقني مل هنإف « ريبزلا نب هللا دبعو « لك يبنلا نبا

 وهو « ىرخألا ثيداحألا يف يتأيس امك عباسلا ىلإ هتيمست رخؤت هنع عي نأ ديرأ
 . (يراخبلا ريغل هّرأ ل فيطل عمج
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 ےیل
۳ 

 تر

 یے اظ سرج ںج
 یی ورا ےس سيد

 ىمرلاو قبسلا ماكحأ باتك

 . اهوحنو ماهسب يأ

 نم اهيلع ةقباسملا يف لصألا وه ام يأ (''باودلا ىلع ةقباسملا حصتو)

 ىلع ةقباسملا ٌحصت الو . رهظألا يف رامحو لغبو : ليقو « ًامزج لبإو ليخ

 الو ضوعب ال ةكيدلا ةشراهمو شابكلا حاطن لع الو ""رقب

 (۲۰۷ 4) دواد وبآ ہاور] . «لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال» : ي هلوقل (۱)
 .[حیحص وهو

 ‹ ءايفحلا نم ترمضآ يتلا ليخلا نيب قباس ةي هللا لوسر نأ دین رمع نبا نعو

 ينب دجسم ىلإ ةينثلا نم رّمضت مل يتلا ليخلا نيب قباسو « عادولا ةينث اهذمأو
 ملسمو (4۲۰) يراخبلا هاور] . اهب قباس نميف ناك رمع نب هللا دبع نأو « قیرژ

(۱۸۷۰)]. 

 « فخ ابو . لاغبلاو رام او سرفلا ودع وهو « رفاحلاب ةقباسلا ةيفنحلا دنع حصي (۲)
 ةقباسلاو . سانلا ضعب داهجلا باب يف اهیلع بكري دق هنال  رقبلاو لبالا وهو
 نم ناکف « داهجلا يف رفللو ٌركلل هيلإ جاتح ام اذهو « مدقلاب یثلا وهو « مدقلاب
 اذک و ء ضرع الب رقبلا ىلع ةقباسلا زاوج ىلإ ةيعفاشلا بهذو . سفنلا ةضاير

 (۳4۷/۳) ءاهقفلا ةفحت رظنا] . ضوع الب زوجیف ةحابسلاو یشلاب ةقباسلا
 . ۱4۰/۱۵(۲) عومجلاو (۵۸۰/۲) عانقالاو

 الع اوکو ةحابسلا دعاوق فرعی ال نم مالک اذمو) : هللا هحر يعيطلا خيشلا لاق

 نوكت ىتح هتوقو ندبلا ةقايل عم سرمتلاو ميلعتلاب الإ ىتأتت ال دعاوق اهل ةراهمو
 .قبسلاو قوفتلاو ةراهملا

 يف نوصوغي نيذلا ةيرشبلا عدافضلا اهنم ناكف داهجلل دادعإلا بابسأ تروطت دقو
 نم ءادعألا ىلع ىكنأ يهو « روغثلا عالقو ةيبرحلا نفسلا اورمديل راحبلا قامعأ

 -مولع يف نآرقلا دنجو مالسالا ركاسع ةراهم الولو .ريمحلاو ليخلا بوكر
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 تامارلا يأ (ةلضانلاو)

 ضرغلاو يمارلا فقوم نيب ام ةفاسم يأ (ةفاسلا تناك اذإ "۳ ماهسلاب)

 هيلإ يمري يذلا

 تناك (و ةمولعم)

 نم يمرلا ةيفيك نالضانتملا نيبي نأب وهو ء ًاضيأ (ةمولعم ةلضانملا ةفص)

 ذفني نأ وهو « ٍقَرَم نم وأ < هيف تبثي الو ضرغلا مهسلا ةباصإ وهو عرق

 مهسلا بقثي نأ وهو « قْسح نم وأ  ضرغلا نم رخآلا بناجلا نم مهسلا

 دقو اهيف جرخي يذلا لام ا وه ةقباسملا ضوع نأ ملعاو « هيف تبثيو ضرغلا

 يف مورلا ىلع اورصتني نأ ةباحصلل ینست ام « ةحابسلا ناقتإ اًهوأو «راحبلا-
 باوبأ ةيوقلا مهيديأب اوقرط الو « ةيردنكسإلا يف يراوصلا تاذ ةكرعم
 .ديزي هدلول لوطسألا ةدايق تناكو ةيواعم دهع ىلع ةینیطنطسقلا

 ا کو تیا ةوق ىلع فلسلا دنع موك تناك دقف ةعراصلاب قبسلا امأو

 : اهنم ب ا ىلع موقت اذه اتنامز يف يهو  اضرآ هئاقلإو مصخلا ىلع ضبقلا

 يهو . مصخلا ع رص يف هبولسآ اهنم عون لكلو . ةينابايلاو « ةينامورلاو « ةرحلا

 هندبب ًاعضو ذختی نأ ىلع هرابجاو مصخ ا ىلع ضبقلا ناسحإ ىل | ًاعيمج فدہت

 . )١٤١/٠١([ بذهملا حرش عومجلا ةلمكت] اقا وع مم جس

 رهاظو « هزاوج ىلإ ةيفنحلا بهذف : عارصلاب قبسلا زاوج يف ءالعلا فلتخا دقو
 ء قباسلا ردصملا] . ضوع ريغب نوكي نأ الإ زاوجلا مدع ةيعفاشلا بهذم
 08٠١([. /۲) عانقإلاو

 . داهجلا تالآ نم تسيلو « ناویح ا ءاذيإ هيفو ء ءاهفسلا لعف هنأل (۱)
 .[هجيرخت قبس] . «لصن وأ رفاح وأ فخ یف الإ قبس ال» : ثيدحلل (۲)
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 : هلوق يف لوألا فنصلا ركذ دقو « ًاعم هاجرخي دقو نیقباستلا دحأ هجرخي

 هنإ (ىتح نيقباستملا دحأ ضوعلا جرخيو)

 نيسلا حتفب (قَبَس اذإ)

 هجرخأ يذلا ضوعلا يأ (هّدرتسا)

 هلوأ مضب (ّقبَس نإو)

 ضوعلا يأ (هذخأ)

 : هلوق يف يناثلا فنصملا ركذو . هل قباسلا (هبحاص)

 ناقباستملا ضوعلا يأ ''"(اجرخأ نإو)

 ضوعلل (هجارخإ حصي مل يأ (زجي م ًاعم)
 الإ : خسنلا ضعب يفو . ىلوألا ماللا رسكب دل ایهنیب الخدي نأ الإ)

 )١( عانقإلا نتمو « بيرقتلاو ةياغلا نتم يفو « طوطخملا نت او لصألا يف اذكه .
 (هاجرخأ) : ةعوبطملا ةخسنلاو .

 نمم . داهجلا ىلع نيعت يتلا ةلضانملا ىلع ضوعلا ذخأ مكح يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 ؟ ضوعلا نوكي
 لوقي نأك نيلضانتملا دحأ نم وأ « مامإلا نم ناك اذإ ضوعلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ ۱

 نال حابم اذهف  كيلع ءیش الف كتقبس ناو ء اذك كلف ينتقبس نإ) : هبحاصل
 . (نیبناحلا دحأ نم هيف رطخلا

 . زوجي الف نیفرطلا نم ضوعلا ناك نإ امأف « زئاجف ًالّلحم مهعم اولخدي نأ اهنمو
 ريغ نم ثلاث فرط نم وأ مامالا نم ضوعلا عفد زاوج ىلإ ةيكلاملا بهذو - ۲

 نأ امإف « هيلإ دوعي ال لاملا ناك نإ زوجيف نيقباستملا دحأ نم ناك ناف . نيقباستملا

 =. رضح نم وأ « قبس نم هذخأي
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 . ةيفنحلا بهذمک وهو نتلا يف نّيبم ةيعفاشلا بهذمو - ۳>
 . ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوقب ةلبانح ا لاقو - ٤
 ينيبرشلل عانقالاو (۱۲۰) ةيهقفلا نیناوقلاو (۳۶۸/۳) ءاهقفلا ةفحت ۰ رظنا]

 .[( ٣٦٥٤ /۱) لیبسلا رانمو ۵۳ /۲)

 همحر يدعسلا نمر لا دبع ةمالعلا خیشلا مالک نم اهطباضو ةلضانلا ةلأسم صيخلت
 : هللا

 ةئالث ضوعلا ذخآ ىلإ ةبسنلاب تابلاغلا ةلأسم يف هللا هجر يدعس نبا خيشلا لاق

 : ماسقآ

 اه يف لخد ؛ بلغألا وهو لصالا اذهو « ضوعب زوج الو ضوع الب زوجي مسق - |
 يف ىوقألاو دشالا ةفرعمو ء ةعراصلاو « قیرازملاو نفسلاو مادقالا ىلع ةقب

 حابم هنالو قرماقلا روذح مدعل زاج ضوع ریغب ناك نإ اذهف ٠ ا

 هسفن يف
 ةلأسم يف هللا همحر يعيطلا ةمالعلا خيشلا مالكو « ةيفنحلا مالك قبس دقو : ثلق]

 . [ةعراصملاو ةحابسلا

 لکو « درنلاو « جنرطشلاک كلذو « ضوع ريغ الو ضوعب زوجي ال : يناثلا مسقلا -
 نيعت اهنوكل ةرهاظ اهيف ةمكحلاو « مرحم يف تلخدأ وأ بجاو نع تفآ ةبلاغم
 . ناودعلاو مثإلا ىلع

 ةشراهمو شابكلا ةحطانم ميرحت يف - يزغلا  حراشلا مالك قبس دقو : تلق]
 . [ةكيدلا

 ماهسلا نيب ةبلاغملاو ةقباسملا وهو . ضوع ريغبو ضوعب زوجي ۰ سكعلاب ثلاثلاو - ؟
 فخ يف الإ قبس ال» : هيَ هلوق يف كلذل حيبملا ثيدحلا حيرصل « ليخلاو لبالاو

 . «لصن وأ رفاح وأ

 كلذلف ء رامقلاو رسيملا يف ةلخاد ةيضوعلا تابلاغملا نأل ؛ ضوعلا ذخأ : دارملاو
 داهجلل دادعتسالا ىلع اهتناعإو اهتحلصم نأل « ةانثتسم ةئالثلا هذهو « تعنُش
 ال ًاللحم اهيف اوطرتشا باحصألا ّنكلو ء اهتّرضم نم حجرأ نيملسملا ةيوقتو
 . رامقلا هبش نع جرخت نأ لجأل ہ نيفرطلا نم ضوعلا ناك اذإ ایش ىطعُي

 هذهب قحلي هنأو « لّثحع ىلإ جاتحي ال هنأ - ةيميت نبا ينعي - نیدلا يقت خيشلا راتخاو
 -يف ةنهارلاو « هليبس يف داهجلاو ہللا ةعاط ىلع يوقي امم اهانعم يف ناك ام ةئالثلا



 دلش رو

 . للحم ایهنیب لخذی نأ الإ

 نيقباستملا نم الك نيسلا حتفب (قبس نإف)

 هاجرخأ يذلا (ضوعلا ذخأ)

 هلوأ مضب (قبش نإو)

 . ًائيش امل (مرغي مل)

 ةدوجوم ةقباسلا ةثالثلا يف ضوعلا ذخأل ةحيبملا ةمكحلا نأل « ةيملعلا لئاسملا-
 . ملعأ هللاو . ًالیلد حجارلا وهو « اهانعم يف ناك ميف

 ۲۲۱) بابسألا رسيأو قرطلا برقأب هقفلا لينل بابلألاو رئاصبلا یلوأ داشرإ]

 .۲۲۲(1و
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 ےس

 یی ريك ع
 یئ ورا ؛ سس سکس

 روذنلاو ناميألا ماكحأ باتک

 ىلع قلطأ مث ینمیلا ديلا : ًةغل اهلصأو نيمي عمج ةزمها حتفب ناهيألاو

 . فلح ا

 نم ةفص وأ هللا ركذب هديكأت وأ ةفلاخلا لمتح ام قيقحت : ''اعرشو

 .'''ہتافص

 . ہدعب يذلا لصفلا يف هانعم یتایسو رذن عمج روذنلاو

 وأ) ہللاو : فلاح ا لوقك هتاذب يأ (ی اعت ہللاب ال '”نيميلا دقعني الو)

 قلخ ا قلاخک "" هربغ یف لمعتست ال يتلا هب ةصتخلا (هئامسأ نم مساب

 ىلع علطلا] . (صوصخ هجو ىلع مّظعم ركذب مكحلا ديكوت) : لاقف يلعبلا هفرع )١(
 ev عنقملا باوبآ

 . هتاذ تافص نم ةفص وأ لامت هللا مسا ركذب هديكأت وأ : عوبطملا ح رشلا يف (۲)

 ةيآلا « کیا ول لا خدایا 8 : ىلاعت هلوق نيميلا ةيعورشم يف لصألا (۳)
 را ا ارس

 4 اهدیکوت دعب نیا اوضقنت الو : لات هه لوقو . 1۸۹ : :دنالا]

 9١[. : لحنلا]
 اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال ء هللا ءاش نإ « هللاو ينإ» : الگ يبنلا لوق « « ةنسلا نمو

 ملسمو (۳۱۳۳) يراخبلا هاور] . «اهتللحتو ربخ وه يذلا تيتأ الإ اهنم ًاريخ

 )١59([.

 نیب ةكرتشملا ءامسألا ىّمستو « هريغ ىلع قلطت يتلا هللا ءاسآ نم مساب فلح ناف )٤(
 « ميلعلاو ء يحلاك « ةّين ريغ نم ىلاعت ہللا ىلإ فرصنت الف < « هقلخ نيبو ىلاعت هللا

 حرش عومجملا] . ىلاعت هللا هب يوني نأ الإ هنيمي دقعنت مل : يلاتلابو . ميركلاو
 . [(۲۲ /۱۸) بذهملا



 . هتردقو هملعک هب ةمئاقلا ('''ہتاذ تافص نم ةفص وأ)

 نيميلل دصاق قطان رات فلكم لک وه : فلاح ا طباضو

 نع رّبعيو يلاب قدصتأ نأ ٌلع هلل : هلوقک (هلام ةقدصب فلح نمو)

 . بضغلاو جاجللا رذنب ةراتو بضغلاو جاجللا نيميب ةرات نيميلا اذه

 رذانلاو فلاح ا يأ (وهف)

 نم رذنلاب همزتلا ام وأ هيلع فلح اب ءافولا (نيب رتخ)

 هلاب (ةقدصلا)

 :لوق ينو « نيمي ةرافك همزلي : لوق ينو . رهظألا يف '''(نیمی ةرافك وأ)

 . همزتلا اب ءافولا همزلي

 هيلع (ءیش الو)

 اهدصقي نأ ريغ نم نيميلا ظفل ىلإ هناسل قبس اب رّسفو (نيميلا وغل يف)

 . رخآ تقو يف " "ةرم هللاو لبو ةرم هللاو ال هتلجع وأ هبضغ لاح يف : هلوقك

 سيل هنأل ًانيمي دعي الو  هطخسو ء هبضغو « هللا ملعب فلحلا « ةيفنحلا دنعو (۱)
 نامیألا ثنح نم نامألا ةيطعم : رظناو ۳٥٣( /۲) ينانيغرملل ةيادهلا] . ًافراعتم
 . [(۷۵) ىلبنحلا داعلا نبال

 رذن ال» : ثيدحلا ينو . )۹٦( نامألا ةيطعمو (۵۸۹/۲) ينيبرشلل عانقإلا : رظنا (۲)
 . [ينابلألا هححصو (۳۲۹۰) دواد وبأ هاور] . «نيمي ةرافك هترافكو ةيصعم يف

 ‹ هللاو ال : هلوقك دصق ريغ نم ناسنالا ناسل ىلع يرجي ام ةيعفاشلا دنع وغللا (۳)
 . فلسلا نم ةفئاط تلاق اذهمو « هللاو لب

 =نسحأ هنإ : لاقو « هیفن رهظیف هدقتعی ام ىلع فلج نأ وه وغللا نأ ىلإ كلام بهذو

۲ 



 هدبع عیبک يأ ( نیش لعفی ال نأ فلح نمو)

 فلاح ا دبع عاب نأب (هلعفب هريغ رمأف)

 وه لعفي ال هنأ فلاح ا ديري نأ الإ هريغ لعفب فلاح ا كلذ (ثنحي م)

 يف هريغ لكوف حكني ال هنأ فلح ول امأ « هرومأم لعفب ثنحيف هريغ الو
 . حاكنلا يف هل هليكو لعفب ثنحي هنإف حاكنلا

 نيبوثلا نيذه سبلآ ال هللاو : هلوقك (نيرمأ لعف ىلع فلح نمو)

 سبل يأ (لعفف)

 سبلأ ال : لاق ناف « ثنح ًابترم وأ اعم امهسبل ناف '''(ٹنحب م امهدحأ)

 حرش عومجملا] . فلسلا نم ةفئاط نع يورم وهو . وغللا ىنعم يف هعمس ام=
 . [(۷ /۱۸) بذهملا

 ًائيش لعفي ال نأ فلح نمو) : ةرابعلا هذه لبق ةدايز عانق الا نتمو طوطخلا نتملا يف (۱)
 ةياغلا نتمو « ةعوبطلا ةخسنلاو لصالل ًاقفاوم هانتبثآ امو . (ثنحي مل هربغ لعفف

 . ۔ يومحلل  بیرقتلاو
 فلح نإ) : لاقف ةہاشم ةلأسم ركذ (۱۰۱/۱۸) بذهملا حرش عومجلا : رظنا )۲(

 مل هنال ثنحي مل ءامهدحأ لكأف نيفيغر لكأي ال وأ ءامهادحإ لخدف ن نيراد لخدي ال

 ببسلا وأ « ةّينلا نع رظنلا عطقب ظفللا رهاظ رابتعا ىلع ةيعفاشلا نم ريصم اذهو
 . ةين هل نكت مل نإ نيميلا ىلع لماح

 ولف « ضارغألا ىلع ال ظافلألا ىلع ةينبم ناهيألا : اولاق دقف ء اضيأ ةيفنحلا لوق وهو

 رثكأ وأ مهردب هل ىرتشاف سلفب ًائيش هل يرتشي ال نأ فلحو هريغ ىلع ضاتغا
 - ۲۷ /۱۱) يوونلا مامإلل نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور : رظنا] . ثنحي م ًائيش

 . [(0 79 )٥/ نيدباع نبا ةيشاحو ۱

۲۳ 



 ثنح رخآلا لعف اذإ لب ء هنيمي لحني الو « امهدحآ سبلب ثنح اذه الو اذه

 . ًاضيأ

 ثنح اذإ فلاحلا يأ (وه نيميلا ةرافكو)

 : اهدحأ (ءايشأ ةثالث نيب '''اھیف رتخم)

 روكذم اهيناثو . بسك وأ لمعب لخت بيع نم ةميلس (ةنمؤم ةبقر قتع)

 ٌبح نم ثلثو لطر يأ (ادم نیکسم لک نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ) : هلوق يف

 اھٹلاثو . طقأ وأ ر نم بلا ريغ هيف ئزجي الو « رفكملا دلب توق بلاغ

 : هلوق یف روكذم

 نيكاسملا نم لكل رفكملا عفدي يأ (مهتوسك وأ)

 وأ ةمامع وأ صيمقك هسبل داتعي امم ةوسك ىّمسي ًائيش يأ (ابوث ًابوث
 هنوك صيمقلا يف طرتشي الو « نازافق الو فخ یفکی الو « ءاسک وأ رامخ

 الو . ةأرما بوثو ريغص بوث لجرلل عفدي نأ زوجيف هيلإ عوفدملل ًاحلاص
 . هتّوق بهذت مل سوبلم عفد زوجيف « ًاديدج عوفدملا نوک ًاضيأ طرتشي

 ةقباسلا ةثالثلا نم ًائيش رفكملا (دجي م نإف)

 مايص همزليف يأ (مايصف)

 ةخسنلاو عانقإلا نتمو طوطخملا نتملا نم بيوصتلاو . اهيف : درت مل لصألا يف )١(
 . ةعوبطملا

٤ 



 . '''رھظألا يف اهعباتت بجي الو "" (مایآ ةثالث)

 صا رس
 ا ےک

- 

 )١( مج امي مکحنیلوُم نو کی هيف ول هللا | هاب ال 9 : لاعت هلوقل 2

 هوس مکییهآ تومن ام طسوأ نی نکس ورع م 2
 ےس 2 ے٢ رح جس ا رس

 ةرشع ماعطإ هناكَ
 او مفلح ادِإ کیم رک کلک ابا کلک مای دت ْدَل نم

 . ۸٩[ : ةدئاملا] 6 َنوُرْكَشَم کلم ولی مک هللا نیب
 ةءارقل ةلبانلاو « ةيفنحلا + مایصلا يف عباتتلا بوجو ىلإ بهذ دقو (۲)

 فنصلا يف قازرلا دبع هجرخآ] . «ةعباتتم مايأ ةثالث مایصف» : هو دوعسم نبا

 هللاب نيميلا ماكحأ : رظنا] . فف بعک نب يبأ نع هلثم دروو . [(۱۱۱۰۲)
 .[(۲۷۸) لیلغلا ءاوراو (۰ 1) حقیشلا دلاخ .د « لجو رع

۳۹۵ 



 ° ىذنلا ماکح يف لصف

 . رش وأ ريخب دعولا : ًةغل هانعمو . اهحتف يكحو '''ةمجعم لاذب وهو

 . عرشلا لصأب ةمزال ريغ ةبرق مازتلا : ًاعرشو
 يف يدامتلا وهو . هلوأ حتفب جاجللا رذن : امهدحأ : نابرض رذنلاو

 هسفن عنم رذانلا دصقي نأب نيميلا جرخم جرخب نأ رذنلا اذهب دارم او . ةموصخلا

 . رذنلاب همزتلا ام وأ نيمي ةرافك هيفو ةبرقلا دصقي الو ءيش نم

 ءیش ىلع رذانلا هقلعي ال نأ : امهدحأ : ناعون وهو ةازاجملا رذن : يناثلاو

 راشأو « ءيش ىلع هقلعي نأ : يناثلاو . قتع وأ موص يلع هلل : ءادتبا هلوقك

 : هلوقب هيلإ فنصملا

 رذن (ىلع ةازاجملا يف مزلي رذنلاو)

 يضرم : خسنلا ضعب یفو (يضيرم هللا ىفش نإ : هلوقك ةعاطو حابم)

 يودع رش تيفك وأ

 نم) رذانلا يأ (همزليو 3 "قدصتأ وأ موصأ وأ ىلصأ نأ ىلع هللف)

 هلوقو . [19 : جحلا] * َمُهَروُدَن اوُشوُيَلَو # : ىلاعت هلوق رذنلا يف لصألاو (۱)
 . [۷ : ناسنالا] # اًريِطَمْسُم هرس ناکامی نوای ِرْدَلاي نووي 9 :ىلاعت

 . ةنكاس : عوبطملا حرشلا يف (۲)

 -ىفش نإ : لوقي نأ لثم ةضواعملاو ةازاجملا ليبس ىلع نوكي ام رذنلا عاونأ نم (۳)



 نم (مسالا هيلع عقب ام) ةقدص وأ موص وأ ةالص نم هرذن امم يأ (كلذ

 امم ءيش لقآ وهو ةقدصلا وأ « موي هلقأو موصلا وأ ناتعکر اهلقأو ةالصلا

 مث « بيطلا وبأ یضاقلا لاق اك ميظع لاب قدصتلا رذن ول اذكو « لومتی

 : هلوق يف حابم ىلع : ًاقباس هلوق موهفمب فنصملا حرص
 اهرذن دقعني ال يأ (ةيصعم يف رذن الو)

 ّیح رغب (ًانالف تلتق نإ : هلوقك)

 اد :. Drie) ےہ ۷۰
 موص صخش رذنك هورکلا ردد ةيصعلاب حرحو (اذک ّنلع هللف)

 هوركم اذهف « قدصتي ۸ هضيرم فشي مل ناف ء اذك ةقدص ّيلعف يضيرم هللا“

 رذنلاب جرختسي امنإو ء رخؤی الو ًائيش مدقي ال رذنلا» : الگ هلوقل هب ءافولا بجيو

 . [(177) ملسمو (11۹۲) يراخبلا هاور] «لیخبلا نم

 رذن وهف ء جحو مايصو ةالص نم هلل ةعاط رذنلاك « رربتلا رذن ىَّمسي رذن هنمو
 عانقإلا : رظنا] . هب ءافولا همزليو « هناحبس هللا ىلإ ضحم برقت هنأل حيحص
 . )١175([ يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلاو (۵۹۸ /۲) ىنيبرشلل

 هللا عيطي نأ رذن نم» : يب هلوقل ءاهقفلا قافتاب ةيصعملا رذنب ءافولا زوجي ال (۱)
 اوفلتخاو . [(1۷۰۰) يراخبلا ہاور] . «هصعی الف هيصعي نأ رذن نمو « هعطيلف

 لاقو « نيمي ةرافك هيلع نأ ىلإ ہللا همحر ةفينح وبآ بهذف « ةرافكلا بوجو يف
 بجي هنأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو « ةرافك هب مزلي ال هللا اهمحر يعفاشلاو كلام
 هترافكف هلل ناك اف « نارذن رذنلا» : ئ هلوقل حجارلا وهو . نيمي ةرافك هيلع

 يقهيبلا هاور] «نيمي ةرافك هيلعو « هيف ءافو الف ناطيشلل ناك امو « ءافولا

 ءاهقفلا ةفحت : رظنا] . )٦۷۹([ مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلالا هححصو

 . [(1۸/7) یفاکلاو (؟55) ةمالا ةمحرو (۳۳۹/۲)
 نبا ثيدحل « یعفاشلاو كلام لوقک « هيف ةرافک ال هنأ دمحأ نع ةیناثلا ةياورلاو

 - : اولاقف « هنع لأسف مئاق لجرب وه اذإ بطخب ةي يبنلا انیب : لاق دیتتچ سابع

۳۹۷ 



 نیعلا ىلع بجاو رذن ًاضيأ حصي الو ء هب ءافولا همزلیو هرذن دقعتیف ء رهدلا

 ةضورلا مالک هیضتقی (ک همزلیف ةيافكلا ىلع بجاولا امآ سمخلا تاولصلاک

 . اهلصأو

 : لوألاف هلعف وأ (حابم كرت ىلع) دقعني ال يأ (رذنلا مزلي الو)

 : هلوقك حابملا نم (كلذ هبشأ امو ًانبل برشأ الو « ال لكآ ال : هلوقك)

 .اذك سبلآ ال

 رذنلا فلاخ اذإو ء اذک سبلأ وأ اذك برشأ وأ اذك لكآ وحن : یناثلاو

 جاهنملاو ررحملا هعبتو « يوغبلا دنع '''حجارلا ىلع نيمي ةرافك همزل حابملا

 . موزللا مدع اهلصأو ةضورلا مالك ىضتقم نكل

 لاقف ؛ موصيو « ملكتي الو « لظتسي الو « دعقي الو موقي نأ رذن « ليئارسإ وبأ-

 يراخبلا هاور] «هموص متیلو  دعقیلو ء لظتسیلو ملکتیلف هرم» : اپ يبنلا
(71۷۰)]. 

 كلذ دّيؤيو « رذنلا لجال نيمي ةرافک هیلعو دقعني ال هنأ يضتقي نيثيدحلا نیب عمجلاف

 . (نیمی ةرافك هترافكو ةيصعم يف رذن الا : لاق و يبنلا نأ اضم ةشئاع ثيدح

 . [ينابلألا هححصو ( ) دواد وبآ هاور]

 ىلإ هللا هحر ةفينح وبأ مامالا بهذو ء هنع روهشلا يف هللا همحر دمحأ بهذم وهو (۱)

 ثيدحل هيف ةرافك ال هنأ يفاكلا يف ةمادق نبا جرخو « حابملا رذن يف هيلع ءيش ال هنأ

 (۳۳۹ /۲) ءاھقفلا ةفحت : رظنا] . ةرافكب هرمأي م ءب يبنلا نأ مدقتلا ليئارسإ يبأ

 .[(1۷ و 57/5) یناکلاو (۲6۹) ةمآلا ةمحرو

۳۸ 



 حفر

 یف جل ںیم
 یے مزا نود سکس

COM۔ ۲۱ ب کہ۴ جج ۲ئ3۳ ۔  

 تاداهشلاو ةيضقألا ماكحأ باتک

 .هژاضما ءیشلا ماكحإ : ةغل وهو . دملاب ءاضق عمج ةيضقالاو

 . یلاعت هللا مکحب نيمصخ نيب ةموصخ ا لصف : ًاعرشو

 . روضحلا ىنعمب دوهشلا نم دهش ردصم ةداهش عمج تاداهشلاو

 . "۳ هبلط همزل صخش ىلع نّيعت ناف ةيافك ضرف ءاضقلاو

 ينو (ةلصخ ةرشع سه هيف تلمکتسا نم الا ءاضقلا يلي نأ زوجي الو)

 : اهدحآ . ةلصخ رشع ةسمخ خسنلا ضعب

 امو : يدروالا لاق . رفاک ىلع ولو رفاکلا ةيالو ّحصت الف ۲ (مالسالا)

 دیلقت ال ""ةسائر دیلقتف « ةمذلا لهأ نم لجر بصن نم ةالولا ةداع هب ترج
 يناثلاو . مهمازتلاب لب همازلاب مكحلا ةمذلا لهأ مزلی الو . "* ءاضقو مکح

 : ثلاثلاو

 ال وأ هنونج قبطأ نونجمو يبصل ةيالو الف (لقعلاو غولبلاو)

 . ةيناثلا ةلمكتلا (۱۲۰/۲۰) بذهلا حرش عومجلا : رظنا (۱)
 ۰۲۱6۱ : ءاسنلا] # الیبس مولا َلَع َنیرفنکلِل ہلا عجم نَأَو : ىلاعت هلوقل (۲)

 . ةماعزو : عوبطلا حرشلا يف (۳)

 يدروالا دمحم نب يلع نسحلا يبأل ةينيدلا تایالولاو ةيناطلسلا ماکحالا : رظنا (6)

(۱۰۸). 

۳۹۹ 



 . هضعب وأ هلك قیقرل ةيالو الف (ةيرحلاو) : عبارلاو

 ىثنخلا لو ولو ىثنخ الو ةأرمال ةيالو الف " (ةيروک ذلاو) : سماخلاو

 . بهذلا يف همکح ذفني مل ًاركذ ناب مث مُکَحف لهجلا لاح

 ةيالو الف  تاداهشلا لصف يف اهنایب يتأيسو (ةلادعلاو) : سداسلاو

 . هيف هل ةهبش ال ءيشب قسافل

 الو « داهتجالا قیرط ىلع (ةنسلاو باتکلا ماکحآ ةفرعمو) : عباسلاو

 . بلق رهظ ىلع اهب تاقلعتلا اهثيداحأ الو ماکحالا تایال هظفح طرتشی

 . صصقلاو ظعاولا ماكحألاب جرخو

 ةمأ نم دقعلاو لحلا لهأ قافتا وهو (عاجالاو) ةفرعم : نماثلاو

 دارفأ نم درف لكل هتفرعم طرتشي الو « "”رومألا نم رمآ ىلع ةي دمحم

 عامجالا فلاخ ال هلوق َّنأ اهب يتفي وأ مكحي يتلا ةلأسلا يف هیفکی لب ء عامجإلا

 . ءاملعلا نيب عقاولا (فالتخالاو) ةفرعم : مساتلاو . اهیف

 ةلدأ نم لالدتسالا ةيفيك يأ (داهتجالا قرطو) ةفرعم : رشاعلاو

 يف یضقت اهنآ هدنعو . اهتداهش هيف حصت امیف ةأرملا ءاضق هللا همحر ةفينح وبآ زاجأو )١(

 نوکت نأ م حصی : هللا همحر ريرج نبا لاقو . حارجلاو دودحلا يف الا ءيش لك

 ماكحألاو )۲۳۲) ةيهقفلا نيناوقلاو (ه6ه5) ةمألا ةحرا. ءىيش لك ٤ ةضاق

 .[(۱۰۱۷) ةيناطلسلا

 . يعرش مکح ىلع هتافو دعب لو دمحم ةمأ نم نیدهتجلا قافتا (۲)

۳۷۰ 



 .'''ماکحألا

 وحنو ةغل نم (برعلا ناسل نم فرطو) ةفرعم : رشع يداحلاو

 (ی اعت هللا باتك ريسفتو) ةفرعمو .فرصو

 ةيالو حصی الف هنذأ يف حايصب ولو (ًاعيمس نوكي نأو) : رشع يناثلاو .

 . مصأ

 زوجيو « ىمعأ ةيالو حصي الف ('''اریصب نوكي نأو) : رشع ثلاثلاو

 . ينايورلا لاق امك روعأ هنوك

 نوک طارتشا نم فنصملا هركذ امو (ًابتاك نوكي نأو) : رشع عبارلاو

 . "”هفالخ حصالاو حوجرم هجو تاک يضاقلا

 هنال « ةزئاج ريغف دحاولا ربخب لوقی ال نم ةيالو امأف) : هللا همحر یدروالا لاق (۱)

 , ةذوخأم هنع عرشلا ماکحآ رثكأو . ةباحصلا هيلع تعمتجا دق لصا كرات

 ضنلا درو ام درل هتيالو زوجت ال يذلا عامجإلا ةجحب لوقي ال نم ةلزنمب راصف

 . )١١١([ ةيناطلسلا ماكحألا] . (هب

 )٢( بولطلاو بلاطلا نيب قرفیو « قوقح ا تابثإ امہ حصيل رصبلاو عمسلا ةمالس « ۱

 ةيناطلسلا ماکحالا] . هتیلوت حصي ال ًاریرض ناك ناف . لطبلا نم قحلا فرعیو

 )۱۰۸( ةيهقفلا نیناوقلا رظناو )۲۳۲([ .
 عانقالا : رظنا] . ی وهو ماکح ا ديس ناك ةي يبنلا نأل ًابتاک هنوک طرتشي ال (۳)

 . [(۸۷ )٦/ ةمادق نبال یناکلاو (1۰۷/۲) ینیبرشلل

 . لئاسرلاو ماكحألا هل بتکی بتاکب ةباتكلا ىلع نيعتسي نأ نکمی هنألو : تلق
 ايس ال ةرشتنم ةباتكلاو ةءارقلا تراص دقف انرصع يف امأ ء یضم ايف روصتي ناك اذهو

 . ءاضقلا ىلوتي نمب فيكف ملعب فرعب نم نيب

۲۷۱ 



 لتخا نأب لفغم ةيلوت حصي الف ("اظقیتم نوکی نآو) : رشع سماخلاو

 . هريغ وأ ضرم وأ ربكل امإ هرکفو هرظن

 : لاقف هبادآ يف عرش یضاقلا طورش نم فنصملا غرف الو

 یضاقلا يأ لزني نأ : خسنلا ضعب يفو (سلجي نأ بحتسیو)

 ءاش ثيح لزن ًاريغص دلبلا ناك نإف هتطخ تعستا اذإ (دلبلا طسو یف)

 يف) يضاقلا سولج نوكيو « ةاضقلا هلزنت داتعم عضوم كانه نكي مل نإ

 حیسف (عضوم
 يوقلاو بیرغلاو نطوتسلا هاري ثيحب (سانلل) رهاظ يأ (زراب)

 يف فيصلا يف نوکی نأب دربو ٌرَح ىذأ نم ًانوصم هسلج نوکیو . فیعضلاو

 بجاح الو) : خسنلا ضعب يفو باجح الو . ّنك يف ءاتشلا يفو « حیرلا بهم

 . هرک ًاباوب وأ ًابجاح ذختا ولف '''(مہنود هل

 قفتا ناف ء هرک هيف ىضق ناف ""(دجسلا يف ءاضقلل) يضاقلا (دعقب الو)

 نتمو + عانقإلا نتمو « ةعوبطملا ةخسنلا ينو  طوطخملاو نتملاو لصالا يف اذكه )١(
 - يومحلل  بيرقتلاو ةياغلا

 عامل نو« طوطخملا تا نم بيوصتلاو قود بجاح لوا لصألا يف (۲)
 . ءاسفنلاو ضئاحلا هيلإ لصتلو « تاوصألا عافترا نع دجسملل ًانوص : اولاق (*)

 . ىراصنلاو دوهيلاو

 ال هنأل ىلوأ عماجلا دجسلاو : اولاق ء دجسملا يف ءاضقلا ةهارك مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو

 . ءايرغلا ىلع هناكم هبتشي

 -ثيح « دجسملا يف یضاقتلا زاوج ء هللا همحر يراخبلا عينص هيلع لدي يذلاو : ٌتلق

۳۷ 



 اذکو « هيف اهلصف هركي مل ؛ ةموصخ اهریغ وأ ةالصل دجسلا يف هروضح تقو

 يضاقتب لدتساو (دجسلا يف ةمزاللاو یضاقتلا باب) « ةالصلا باتک يف بوی-

 تعفتراف « دجسلا يف دردح يأ نبا ىلع هل ناك ًانيد شیخ كلام نب بعک

 فشك یتح امهيلإ جرخف « هتيب يف وهو لَك هللا لوسر اهعمس یتح ایتاوصآ
 نم عض» : لاق . هللا لوسر اي كيبل : لاق . «بعك اي» : ىدانف هترجح فجس

 مق) : لاق . هللا لوسر اي تلعف دقل : لاق . رطشلا يأ هيلإ أموأو «اذه كنيد

 . )٤٥۷([ مقر ثيدح رظنا] . «هضقاف

 : ۳۸۹و ۳۸۸/۲) یراخبلا عماج ىلع يراردلا عمال يف يهوكنكلا ةمالعلا لاق

 يف ءاضقلا زاوج يف مهفالتخا ىلإ ةراشإلا : ةمجرتلاب يراخبلا مامإلا ضرغ)

 يف نعالو ىضق نم باب) يف ماكحألا باتك يف ةجذتلا ديعي اذإو « دجسلا

 | : لاطب نبا لاق : لاقو < كلذ يف فالتخالا ظفاحلا هيف طسبو (دجسملا

 یضاقلا ىلإ لصي هنأل میدقلا رمألا وه : كلام لاقو « ةفئاط دجسلا يف ءاضقلا
 « باجتحالا ناكمإل سانلا هيلإ لصي مل هلزنم يف ناك اذإو  فیعضلاو ةأرملا هيف

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو « كلذ ةفئاط تهركو . قاحسإو دمحأ لاق هبو
 مهضعب هرك : يسيباركلا لاقو « دجسملا يف يضقت ال نأ نمرلا دبع نب مساقلا
 كرشملا لخديف « كرشمو ملسم نيب مكحلا نوكي دق هنأ لجأ نم دجسملا يف مكحلا

 عينص نم لزي مل مهيف مكحلا ؛ نکل « هوركم دجسلا كرشملا لوخدو « دجسملا
 . هريغو ايك هللا لوسر دجسم یف فلسلا

 هيف هل تقفتا اذإ ام نود كلذل هّدعأ اذإ هتهارك يعفاشلا همامإ نع ينالطسقلا ىكحو
 ريغ يف یضقی نأ لا ّبحأ : يعفاشلا انمامإ لاقو : رخآ عضوم يف لاقو . ةموكح
 حتفو (۲۳۳) ةيهقفلا نيناوقلاو ١١5( /۳) ينانيغرملل ةیادم لا : رظنا] . (دجسلا
 . [(۳۸۹و ۳۸۸/۲) يراردلا عمالو (179 /۱۳) و (15۷/۱) يرابلا

 رنم دنع فعل رمع نعال و) : لاق هللا همحر يراخبلا هب لدتسا او : تلق

 ناورم ىضقو) « (دجسملا يف رمعي نب ىيحيو يبعشلاو حیرش ىضقو) ء(ةيب يبنلا

 يف نايضقي ىفوأ نب ةرارژو نسحلا ناكو) ٠ (ربنملا دنع نيميلاب تباث نب ديز ىلع

 تدهش) : لاق كده دعس نب لهس نع جرخأو . (دجسلا نم ًاجراخ ةبحرلا

 )۷۱٦٥١([. مقر ثيدح] . (امهنيب قرف ء ةنس ةرشع سمح نبا انأو نینعالتلا

۳۷۳ 



 . هوحنو رطم نم رذعل دجسلا ىلإ جاتحا ول

 : اهدحآ (ءایشآ ةئال يف نيمصخلا نیب) ًابوجو یضاقلا (يوسيو)

 وأ] ًافرش ایوتسا نإ هيدي نيب نیمصخ ا یضاقلا سلجیف (سلجلا يف) ةيوستلا

 يف ةيوستلا : يناثلاو . سلجلا يف يمذلا ىلع عفریف ملسلا ام ۳ [ال

 . رخآلا نود امهدحآ مالک عمسی الف مالکلا يأ (ظفللاو)

 . رخآلا نود امهدحأل رظنی الف رظنلا يأ ""(ظحللاو) يف : ثلاثلاو

 ةیدم ا تناك ناف (۳ هلمع لهأ نم ةيده ا لبقی نآ) یضاقلل (زوجي الو)

 . عوبطلا نم طقاس نیتفوقعلا نيب ام )

 ءاضقلا ناف ء دعب امآ) : هتل يرعشألا یسوم يبأ ىلإ بتک نيح هتل رمع رثال (۲)
 حضو اذإ قحلا ذفناو ء ةجحب كيلإ يلدأ اذ| مهفاف « ةعبتم ةنسو « ةمكحم ةضيرف

 كلدعو كسلجو كهجو يف سانلا نيب سآو هل ذافن ال قحب ملكت عني ال هنإف

 رثالا (.. .كفيح يف فيرشلا عمطي الو ء كلدع نم فيعضلا سأيي ال ىتح

 يآ نب هللا ديبع ہدنس فو يلذما حيلملا يبأ نع )۲۰٦/٤٢( ينطقرادلا هجرخأ]

 نب ديعس نع ٠( ۷ /5) ًاضيأ ينطقرادلا هجرخأ نكلو « ثيدحلا كورتم ديمح

 . [...رمع باتك اذه : لاقف باتكلا جرخأو ةدرب يبأ

 هنكل « نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر دانسإ اذه) : (۲۶۱/۸) ءاورإلا يف ينابلألا لاق

 ‹ ةلسرم رمع نب هللا دبع نع هتياور « ريغص يعبات ةدرب يبأ نب ديعس نال < « لسرم

 ةحيحص ةداجو يهو « ةداجو (رمع باتك اذه) : هلوق نكل . رمع نع فيكف

 يف يقهيبلا دنع ىرخأ ًاقيرط ينابلألا هل ركذو . (ةجح وهو « تاداجولا حصأ نم

 .[(۲ ۱ /۸) ليلغلا ءاورإ يف قرطلا عومجمب ينابلالا هححصو] . ةفرعلا

 (۱۱۳ )٦/ نا کناو ۱۳/۷۱ عاسقالاو ۵ /۳) ةيادفا] : يف ةلأسملا رظناو
 ۰۲009۲ /۲۰) عومجلاو

 -دسأ ينب نم ًالجر های يينلا لمعتسا : لاق نوح يدعاسلا دیح يبأ ثيدحل (۳)

VE 



 لحم يف وه نم هيلإ یدهآ ناو . ّحصألا يف مرحي مل هلهأ ريغ نم هلمع ريغ يف

 ''' اهلوبق هيلع مرح الف ةيده اب هل ةداع الو ةموصخ هلو هتيالو

 كلذ هل هرکی يأ (ءاضقلا) یضاقلا (بنتجيو)

 : لاوحأ ةرشع يف خسنلا ضعب يفو (عضاوم ةرشع يف)

 هجرخآ اذاو : مهضعب لاق (بضغلا) يف : خسنلا ضعب يفو (دنع)

 . ذئنیح ءاضقلا هيلع مرح ةماقتسالا لاح نم بضغلا

 ‹ نزحلاو . ةوهشلا ةلشو ۰ شطعلاو) نیطرفلا عبشلاو (عوجلاو)

 دنعو) طئاغلاو لوبلا يأ (نيثبخألا ةعفادمو "۳" ضرلا دنعو  طرفلا حرفلاو

 اهریغو ةرشعلا هذهل عماجلا طباضلاو ''' (دربلاو رح ا ةّدش) دنع (و « ساعنلا

 ماقف « يل يدهأ اذهو مکل اذه : لاق مدق الف « ةقدص ىلع ةيبتللا نبا هل لاقي-
 ييف هثعبن لماعلا لاب ام» : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىلع ايب يبنلا
 مأ هل یدهیآ رظنيف همأو هیبآ تيب يف سلج الهف ء يل اذهو كل اذه : لوقي
 . [(۱۸۳۲) ملسمو (۷۱۷ 4) يراخبلا هاور]. ثيدحلا . «...؟ ال

 ءاورالا يف ينابلألا هححصو )٥/ ٦٢٤( دمحأ هاور] «لولغ لامعلا ایاده» : يك هلوقلو

 .[(۲1۱۳۲) مقرب

 (۱۱6/۳) ينانيغرملل ةيادهاو « ةيناثلا ةلمكتلا (۱۳۰/۲۰) عومجلا] : رظنا (۱)
 .44(1 )٦/ یناکلاو (۲۳۳) ةيهقفلا نیناوقلاو

 . مولا يأ : عوبطلا حرشلا يف (۲)

 (۷۱۵۸) يراخبلا هاور] «نابضغ وهو نينثا نيب مکح َنيضقي ال١ : لو هلوقل (۳)
 يتلا رومالا رتاس هب ءایلعلا قح آو « بضغلا ىلع صنف . [(۱۷۱۷) ملسمو
 . ةثداح ا لّمأتو مكحلا يف داهتجالا ىلع رفوتی الف هبلق لغشت

 -(۲۳۳) ةيهقفلا نیناوقلاو (۳۷۳و ۳۷۲/۳) ءاهقفلا ةفحت] : يف ةلأسلا رظناو

۳۷۵ 



 مدقت ام لاح يف مکح اذإو  هقلخ ءوسی لاح لک يف ءاضقلا يضاقلل هركي هنأ

 . ""ةهارکلا عم همکح ذفن

 يضاقلا يدي نیب نامصخ ا سلج اذإ (لأسي الو)

 . ةحيحصلا (ىوعدلا) نم يعّدملا غارف يأ (لاک دعب الإ هيلع ىعّدملا)

 هب یعّدا اهب ٌرقأ ناف ء هاوعد نم جرخا : هيلع ىعّدملل يضاقلا لوقي ذئنیحو

 هيلع هب یعّدا ام رکنآ نإو « هعوجر كلذ دعب هديفي الو « هب ٌرقأ ام همزل هيلع

 امم حلا ناك نإ « كنيمي عم دهاش وأ ةنّیب كلآ : يعّدملل لوقی نأ يضاقللف

 . نيميو دهاشب تبثي

 یضاقلا فّلحي ال يأ « هفلحتسي الو : خسنلا ضعب یفو (هفلحي الو)

 .[(ةالو )۹٦/٦ يناكلاو (۱۳۱/۲۰) عومجملاو-

 نإ حص بضغلا لاح يف مكحف فلاخ ول) : )١417/17( حتفلا يف ظفاحلا لاق (۱)
 ۱ . (روهمجلا لوق اذه « ةهاركلا عم « قلا فداص

 لاخدإ ىلع اقیلعت (۳۳۲) يراخبلا باوبآ ىلع يراوتلا يف هللا همحر رتنلا نبا لاق
 : لاقف و هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : فخ دوعسم يبأ ثيدح هللا همحر يراخبلا

 . اهيف انب ليطي امم نالف لجأ نم ةادغلا ةالص نع رخأتأل هللاو ينإ « هللا لوسر اي
 سانلا اهيأ اي» : لاق مث « ٍذئموي هنم ةظعوم يف ًابضغ دشآ طق يب يبنلا تيأر ایف
 اذو فيعضلاو ريبكلا مهيف ناف زجويلف سانلاب یلص ام مكنأف نيرفنم مكنم نإ
 .(۷ ۱۵۹) «ةجاحا

 لمحي نأ امإف . عمجلا ىلع هنم ًاهيبنت . بضغلا عم ءاضقلا زاوج ىلع لیلد وه) : لاق

 : لاقي نأ امإو .يدعتلا نم نمألاو ةمصعلل هب ةيصوصخلا ىلع ةي يبنلا ءاضق
 ًابضغ بضغ ناو .ِلَك هبضغ لثم ءاضقلا نم كلذ هعنمي الف ٌقحلل بضغ نإ
 ۱ . (ملعآ هللاو عنام ا وه اذهف « ًايويند ًاداتعم

۳۷۳۹ 



 . هيلع ىعّدملا فلج نأ هلف یضاقلا نم (يعّدملا لاؤس دعب الإ) هيلع ىعّدملا

 لق نيمصخلا نم لکل لوقي ال يأ (ةّجح ًاصخ) يضاقلا (نقلي الو)

 صخش ىلع ًالتق صخش ىعّذي نأك زئاجف مصخلا راسفتسا امأ ء اذکو اذك

 . أطخ وأ ًادمع هلتق يعذملل یضاقلا لوقيف

 يف ةطقاس ةلأسملا هذهو يعدي فيك هملعي ال يأ ''”(ًامالك همهفي الو)

 نأك يأ ًادهاش تّنعتی الو : خسنلا ضعب يفو (ءادهشلاب تنعتی الو)

 . تدهش ام كلعلو تلمحن فيك : هل يضاقلا لوقي

 صخش نم يأ (نم الإ ةداهشلا لبقي الو)

 وأ هتداهشب لمع دهاشلا ةلادع يضاقلا فرع ناف "”(هتلادع تتبث)

 ء ةيكزتلا هنم بلط هقسف الو « هتلادع فرعي مل ناف ء هتداهش در هقسف فرع

 نم دب ال لب « لدع هيلع دهش يذلا نأ هيلع ىعّدملا لوق ةيكزتلا يف يفكي الو

 (٩)لرع هنأ دهشأ : لوقيف دهاشلا ةلادعب ىضاقلا دنع دهشي نم راضحإ

 )١( یناکلاو ۰ ) بذهلا حرش عومجلا] : رظنا )١١9/5([.

 .[(۱۱۵ /5) یناکلاو ۰ ) عومجلاو ۶ ءاهقفلا ةفحت ] : رظنا (۲)

 دف 9 : هلوقو . [۲۸۲ : ةرقبلا] € لا قم تل نكي : ىلاعت هلوقل (۳)
 . ۲ : قالطلا] 4 نی ِلذع قرد

 | : رمع هل لاقف فہ باطخلا نب رمع دنع دهش ًالجر نآ) يقهيبلا یور ال (4)

 - : لجر لاقف .كفرعي نمب ينتئاف « كفرعأ ال ينأ كّرضي الو « كفرعأ تسل

۲۷۷ 



 « كلذ ریغو ةوادعلا مدعو ةلادعلا نم دهاشلا طورش يگزلا يف ربتعيو

 هلدعی نم نطاب ةربخو لیدعتلاو حرجلا بابسأب هتفرعم اذه عم طرتشیو
 . ةلماعم وأ راوج وأ ةبحصب

 صخشلا ودعب دارملاو ( "ودع ىلع ودع ةداهش) يضاقلا (لبقي الو)

- 

 : خسنلا صضعب یو (هدلول) الع ناو (دلاو ةداهش) يضاقلا لبقب (الو)

 . لمس نإو هدولول

 . لبقتف |هیلع ةداهشلا امأ . الع نإو (۲۳"هدلاول دلو) ةداهش (الو)

 وه : لاق .ةلادعلاب : لاقف ؟ هفرعت ءىش ّيأب : لاق . نينمؤملا ربمآ اي هفرعأ انأ-
 كلماعف : لاق .ال : لاق ؟ هجرخو هلخدمو هراو هليل فرعت ىندألا كراج
 يف كبحاصف : لاق . ال : لاق ؟ عرولا ىلع اهب لدتسي يذلا رانیدلاو مهردلاب

 مث . هفرعت تسلف : لاق .ال : لاق ؟ قالخألا مراکم ىلع هب لدتسی يذلا رفسلا

 ينابلالا هححصو (۱۲۹/۱۰) يقهيبلا هاور] .( كفرعی نمب ينتئا : لجرلل لاق

 . [(۲ ۱۳۷) مقرب ءاورالا يف

 ةداهش در لَك هللا لوسر نآ) : ديغنه» هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدحل (۱)
 (۳۶۰۰) دواد وبآ هاور ثيدحلا] . (...هیخآ ىلع رمغلا يذو ةنئاخلاو نئاخلا

 ىلع ودع ةداهش لبقت ال يأ . ةوادعلاو دقح ا : رمغلا يذو . [ینابلألا هنسحو

 .[(۳۳۸ /۵) دوبعلا نوع : رظنا] . ًايبنجأ وأ بسنلا نم هاخأ ناك ءاوس ودع
 مناقلا ةداهش درو ...۸ : ًاعوفرم دضن هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثيدحل (۲)

 هاور « قباسلا بيعش نب ورمع ثيدح نم ءزج] «مهریغل اهزاجآو تیبلا لهال
 . [ینابلالا هنسحو )۳٦٣٣( مقرب دواد وبآ

 -ىندأب رباصلا عنتقلا لئاسلا : مناقلا) : هللا همحر يدابآ میظعلا قلا سمش لاق

۳۷۸ 



 ةداهش دعب الإ ماكحألا ین '''رخآ ضاق ىلإ ضاق باتک لبقی الو)

 بوتكملا دنع باتكلا يأ ''(هیف ایب) بتاكلا ىضاقلا ىلع (نادهشي نيدهاش

 هل هتداهش لبقت ال عباتلاو مداخلاك دحأ ةقفن يف ناك نم نأ انه هب دارملاو « توق-

 ىلإ هعفن دوعي هل دوهشملل لا ا نم لصح ام نأل هسفن ىلإ هتداهشب ًاعفن رجب هنأل

 ىلإ هتداهشب ًاعفن رج نم ةداهش لبقت ال كلذلو « هتقفن نم لكأي هنأل ء دهاشلا

 ىلع سلفملل لامب دهشي ميرغلا وأ ء ہدلاول دلولا وأ ؛ هدلول دهشي دلاولاك هسفن
 ةداهش لبقتو « دمحأو ةفينح يبأل ًافالخ رخآل نيجوزلا دحأ ةداهش لبقتو ء دحأ
 . كلامل ًافالخ هيخأل خألا

 سايقف ةعفنملا رج ببسب تيبلا لهأل عناقلا ةداهش در نمو : هللا همحر يباطخلا لاق

 ء ربكأ ةعفنملا رج يف ةمهتلا نم امهنيب ام نال هتجوزل جوزلا ةداهش ذرت نأ هلوق

 بألا ةداهش زاجأ نم ىلع ةجح ًاضيأ ثيدحلاو « ةفينح وبأ بهذ اذه ىلإو

 .[(۳۳۹/۰) يدابآ ميظعلل دواد يبأ ننس حرشب دوبعملا نوع .(هنبال

 نتمو عانقإلا نتم نم بيوصتلاو . طوطخملا نت او لصألا يف رخآ : ةملك درت مل(١)
 . ةعوبطملا ةخسنلاو بيرقتلاو ةياغلا

 بتي ذأ زود« هب مکحیل ہدنع تبن اف يضاقلا ىلإ بک نأ يضاقلل زوجي ()
 تبث ايف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك ىلإ وعدت ةجاحلا نأل . هذفنيل هب مكح امیف هيل

 .[(114و ۱۲۳ /۲۰) عومجملا] . هذفنيل هب مكح |میفو هب مكحيل هدنع

 نب رمع ناك : لاق ديعس نع يرهزلا نع هدنسب دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو
 یتح : ایش اهجوز ةيد نم ةأرملا ثرت الو  ةلقاعلل ةيدلا : لوقي تنوع باطخلا
 ميش ةأرما ثّروأ نأ ب هللا لوسر ىلإ بتك» : شخ نايفس نب كاحضلا هل لاق

 . [حيحص وهو (۲۹۲۷) دواد وبأ هاور] . رمع عجرف «اهجوز ةيد نم يبابضلا

 هب مكحيل یضاقلا ىلإ مكاحلا باطخب مكحلا تابثإ : ثيدحلا اذه يفو

 زج مل ةداهشلاب هتابثإ نكمأ ام نأل ء نالدع نادهاش هب دهشي نأ الإ باتكلا لبقي الو
 . رهاظلا ىلع هيف راصتقالا

 لمعيو بتكي ناك ةي يبنلا نأل ةداهش ريغ نم لبقي : ةيعفاشلا نم روث وبأ لاقو

 =. ةداهش ريغ نم هبتكب
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 ء هيلع لام ا تبثو « لاب بئاغ ىلع یعذا اذإ هنأ ىلإ كلذب فنصلا راشآو .هیلا

 لاسو رضاح لام هل نكي مل نإو « هنم یضاقلا هاضق رضاح لام هل ناك ناف

 ءاهنإ باحصألا رّشفو « كلذل هباجآ بئاغلا دلب یضاق ىلإ لاح ا ءابنإ يعمل

 .بئاغلا ىلع مكحلا نم هدنع تبث اهب نيلدع رضاح ا دلب یضاق دهشي ناب لاحلا

 نالف رضح « كايإو ہللا انافاع ء ميحرلا نمحرلا هللا مسب : باتكلا ةفصو

 نيدهاش هيلع ماقأو ينالفلا ءيشلاب كدلب يف ميقملا بئاغلا نالف ىلع ىعّداو

 « لا اب هل تمكحو يعّدملا تفّلحو « يدنع الَّدُع دقو « نالفو نالف امه

 روهظ مكحلاو باتكلا دوهش يف طرتشي ہو « ًانالفو ًانالف باتكلاب تدهشأو

 يضاقلا لیدعتب هدنع مهتلادع تبت الو « هيلإ بوتكملا یضاقلا دنع مهتلادع

 . مهايإ بتاكلا

 ىضاقلا طخ هيلإ بوتكملا فرع اذإ : ةيعفاشلا نم يرخطصألا ديعس وبأ لاقو=
 ۱ . هلوبق زاج همتخو بتاکلا

 طخلا نأل) : (۱۲۹/۲) يفاکلاو )7١/ ١55( عومجلا يف لاق « لبقي ال هنأ حجارلاو

 . (هیلع ریوزتلا نمی الف « متخ ا هبشي متخاو ؛ طخا هبشي

 لقنی - عومجملل ةيناثلا ةلمكتلا بحاص هللا همحر يعيطلا نأ ودبي يذلا : تلق
 عضاوملا نم ريثك يف لاح ا وه اك « فرح اب ةمادق نبا مالک

 يفاكلاو )۲۳٣( ةيهقفلا نيناوقلاو ١14( - ۱۹۳ /۲۰) عومجلا] : يف ةلأسملا رظناو

[Og 14/0 
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 ةمسقلا ماكحأ يف لصف

 . فاقلا حتفب ًایسق ءیشلا مسق نم مسالا : ةغل فاقلا رسکب يهو

 . ۳ يالا قیرطلاب " ضعب نم ءابصنألا ضعي زی : اعرشو

 يفو « طئارش عبس ىلإ يضاقلا ةهج نم بوصنلا (" مساقلا رقتفيو)

 . ةيرحلاو « لقعلاو ۰ غولبلاو ء مالسالا : طئارش ةعبس ىلإ) :خسنلا ضعب

 أو ساق نوکی ال كلذ ةضب فصتا نمف (باسحلاو ءةلادعلاو :ةروكذلاو

 ناف : هلوقب فنصلا هل راشأف  يضاقلا ةهج نم ًابوصنم مساقلا نكي مل اذإ

 لام ا (ایهنیب مسقی نمب ناکیرشلا یضارت نإف) : خسنلا ضعب يثو ایضارت

 كرتشملا

 . 6٠ ۰۷) يمويفلل رينملا حابصملاو (۰ ۲) يلعبلل عنقملا باوبأ ىلع علطملا : رظنا (۱)

 باتکلا امآ . اهزاوج لع ةمالا تعمجأو ؛ ةنسلاو باتکلا ةمسقلا يف لصألا (۲)

 امأو . ۸ : ءاسنلا] ةيآلا < نرم ۳۳ ةَمسِقْلا َرَصَح اذلو :  ىلاعت هللا لوقف

 اذإف ء مسقي م ام لك يف ةعفشلاب لَو يبنلا ىضق : لاق فشخ رباج نعف ةنسلا
 . [(؟ ۲۵۷) يراخبلا هاور] . ةعفش الف قرطلا تفرصو دودح ا تعقو

 هركذ ام هيف طرتشي اهدنعو يضاقلا ةهج نم ًابوصنم نوكي نأ امإ مساقلا (۳)
 الف « نیمساقتم ا ةهج نم ًابوصنم نوكي نأ امإو . مكاح هنأل ء هللا همحر فنصلا
 الدع ناك نإ هنأ الإ . ليكولاك مهنع ًابئان نوكي هنأل طورشلا كلت هيف طرتشي
 ةهج نم بوصنم اك هب مهيضارتب ريصي هنأل « هتمسق موزل يف مکاح ا مساقك ناك

 . امهسفنأب استقا ول اك  مهیضارتب الإ هتمسق مزلت ؛ ًالدع نكي ۸ ناو . مكاحلا
 .[(۱۳۸ و ۱۳۷ )٦/ ةمادق نبال يفاكلا]

۲۱ 



 ملعاو . ةقباسلا طورشلا ىلإ يأ '''(كلذ ىلإ) مساقلا اذه يف (رقتفی م)

 : عاونآ ةثالث ىلع ةمسقلا نأ

 تایلثلا ةمسقك تاهاشتلا ةمسق یّمستو « ءازجالاب ةمسقلا : اهدحآ

 ًانزوو ليكم يف ًاليك  بیصن هل نم يأ ءابصنالا ًاّرجَتف  اهریغو بوبح نم

 لك نّيعتيل ءابصتالا نیب عرقي كلذ دعب مث « عورذم يف ًاعرذو نوزوم يف

 ةيواستم عاقر ثالث ذخؤت نأ عارقإلا ةيفيكو « ءاكرشلا نم دحاول اهنم بيصن

 ًازیم ءازجألا نم ءزج وأ « ءاكرشلا نم كيرش مسا اهنم ةعقر لك يف بتكيو

 مث ء هفيفجت دعب الثم نيط نم ةيوتسم قدانب يف عاقرلا كلت جردتو « هريغ نع

 ةعقر اهنم رضحي مل نم جرخي مث « جاردإلاو ةباتكلا رضح مل نم رجح يف عضوت

 دلاخو ديزك عاقرلا يف ءاكرشلا مسا بتك نإ ءازجألا كلت نم لوألا ءزجلا ىلع

 ءزجلا ىلع ىرخأ ةعقر جرخي مث ةعقرلا كلت يف همسا جرخ نم ىطعيف « ركبو

 يقابلا نّيعتيو ء ةيناثلا ةعقرلا يف همسا جرخ نم یطعیف ء لوألا ءزجلا يلي يذلا

 ىلع ةعقر جاردإلاو ةباتكلا رضحي مل نم جرخي وأ ةثالث ءاكرشلا ناك نإ ثلاثلل

 ديز مسا ىلع ةعقر جرخيف ءاكرشلا ءازجأ عاقرلا يف بتك نإ ًالثم ديز مسا

 . ثلاثلل يقابلا ءزجلا نيعتيو ء دلاخ مسا ىلع مث « ًالثم

 ضرأك ةميقلاب ءابصنألا يهو « ماهسلل ليدعتلاب ةمسقلا : يناثلا عونلا

 )١( یناکلاو ۲ /۲۰) عومجلاو (۳۷۰ /6) ةيادها] : رظنا )٦/  ۱۳۷و ۱۳۸(۲[.



 نیفصن ضرألا نوکتو « ءام برق وأ تابنإ ةوقب اهئازجآ ةميق فلتخت

 هس ناغلغلاو ًاهس ثلثلا لعجيو اهيثلث ہتدوحل ًالثم ضرألا ثلث یواستو

 . دحاو مساق هلبق يذلاو عونلا اذه يف يفكيو

 ةكرتشملا ضرألا يبناج دحأ يف نوكي نأب ڈرلاب ةمسقلا : ثلاثلا عونلا

 اهتجرخأ يتلا ةمسقلاب ذخأي نم دریف « هتمسق نكمي ال ًالثم رجش وأ رئب

 نم لك ةميق تناك ولف « روكذملا لاث ا يف رجشلا وأ رئیلا ةميق طسق ةعرقلا

 ء'''ۃةئاہسج كلذ هيف ام ذخآلا در ضرألا نم فصنلا هلو ًافلأ رجشلا وأ رتبلا

 ؟ زارفإ مأ عيب يه له ةمسقلا يف ةمئألا فلتخا (۱)
 زوجي الف « راقعلاو « بايثلاك توافتي ايف عيبلا ىنعمب نوكت ةمسقلا نأ لإ ةيفنحلا بهذ

 زارفإ هذه يف يهف + ضیبلاو زوجلاك « توافتت ال يتلا تادودعملاو « تانوزوملاو

 . ةحبارم هبيصن عيبي نأ دحاو لكل زوجي ىتح « ٌّقح زییمئو

 . ًاعيب تناك تفلتخا ناو « ًازارفإ تناك تافصلاو نايعألا تواست نإ : كلام لاقو

 نأ ًارخآ هبهذم نم ررقت يذلاو « زارفإ : يناثلاو « عيب يه امهدحأ : نالوق يعفاشللو

 عاونآ ةثالث ةمسقلا
 «ماهسلاب لذعتف ء ءازجألا ةهبتشم ضرأو « ةينبالا ةقفتم رادو « يلثمك « ءازجألاب : لوألا

 ںی امو - 8ع . عرقي مث

 . ءام برقو « تابنإ ةوق بسحب اهئازجأ ةميق فلتخت ضراك : ليدعتلاب : يناثلاو

 هذخأي نم ٌدريف « هتمسق نكمي ال رجش وأ « رئب نيبناجلا دحأ یف نوكي نأب : ڈرلاب : ثلاثلا
 . هتميق طسق

 . زارفإ : ءازجألا ةمسقو « عیب : ليدعتلاو درلا ةمسقف

 لذب ةرلا بحاص ناله عيب يهف ٠ ضوع در ةمسقلا يف ناك اذإ هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو

 -يهف در اهيف نكي مل نإو . عيبلا وه اذهو ء هكيرش قح نم هل لصح امل ًاضوع لامل
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 : لاق اك نیمساق نم عونلا اذه يف دب الو

 موسقملا لاملا يأ (هيف رصتقي مل ميوقت ةمسقلا يف ناك نإو)

 ميوقتلا يف ًاكاح مساقلا نكي مل اذإ اذهو (۳نینثا نم ّلقأ ىلع)

 . ہزاوج حصألاو هملعب هتاضقك وهف هتفرعمب ميوقتلا يف مكح ناف «هتفرعمب

 (مزل هيف ررض ال ام ةمسق ىلإ هكيرش نيكيرشلا دحأ “اعد اذإو)

 ال ريغص ماّحک ررض هتمسق يف يذلا امآ ةمسقلا ىلإ (هتباجإ رخآلا) كيرشلا

 باجي الف رخآلا عنتماو « هتمسق نيكيرشلا دحآ بلط اذإ نيمامح هلعج نكمي

 ۱ ۲ خصالا ي هتمسق بلاط

 . ةعرقلا ىلع اهقيلعت زاج كلذلو « ًاعیب تسیلو « نيقحلا زییقو نیبیصنلا زارفإ-
 (۱۸6 ۱۸۱-۰ /۲۰) عومجلاو (۵16 و ۵۱۳) ةمألا ةمحرو )۳٦۹/٤( ةیادم ا : رظنا]

 .۱۳۹(1 )٦/ يناكلاو (1۲۷ - ٦٦٦ /۲) عانقإلاو

 )۱۳۸/٦([. یناکلاو (۱۷۲ /۲۰) عومجلا] : رظنا (۱)
 ةياغلا نتمو « عانقالا نتم نم اهانتبثآو . یعذا : طوطخلا نتلاو لصالا يف (۲)

 . ةعوبطلا ةخسنلاو .- يومحلل  بیرقتلاو

 كيرشلا ةمسق ىلإ هکیرش نیکیرشلا دحآ اعد اذإ) : هللا هحر دیعلا قیقد نبا لاق (۳)
 ۱ : ولخم الف

 . ررض امهنم دحاو لک ىلع نوکی نأ ام- ۱
 . رخآلا نود هيلع نوکی وآ-۲

 ةالصلا هيلع هلوقل « عنتملا ربی ال ایهنم دحاو لك ىلع ررض ةمسقلا يف ناك ناف
 .[(۲۳ ٣٢٤ - ۲۳۶۰) هجام نبا ہاور] ؛رارض الو ررض ال٦ : مالسلاو

 ريغ نم اهب عفتني ةمسق هل بلاطلا نال « منتملا ربجآ ررض ایهنم دحاو ىلع نكي مل ناو
 =. هتباجإ بجوف رارضإ



 ةنيبلاب مکح ا يف لصف

 فرع نإ (اہب هل مكحو مکاح ا اهعمس ةنّيب يعّدملا عم ناك '''اذإو)

 . ةيكزتلا اهنم بلط الإو اهتلادع

 (۲۲هنیمیب هيلع ىعّذملا لوق لوقلاف ةنيب) يعمل يأ (هل نكت ١ نإو)

 هلوق قفاوي نم هيلع ىعّدملاو رهاظلا هلوق فلاخ نم يعّدملاب دارملاو

 بيصن لقأ امهدحأل نوكي نأ لثم « رخآلا نود امهدحأب اعقاو ررضلا ناک ناو

 . لقألا بحاص أ «رثكألا بحاص ةمسقلل باطلا نوكي نا امإ

 بلوط ول ام ليلدب ء بلاطلاب رابتعالا نال < عنتمملا ربجآ رثكألا بحاص بلط نإف
 ررضت ناو كلذ ىلإ باجي نأو ء هقح هيفويل نيدلا هيلع نم نکم عيب نيدلا هل نم

 . انه اه كلذك رخآلاب
 : نالوق ةمسقلاب ٌرضتسي يذلا لقألا بحاص بلاطلا ناك نإو
 هيلإ باجي الف هب رضتسی ام سمتلا هنأل رجم ال هنأ ء ضنلا رهاظ وهو : امهدحأ

 . لا ا ةعاضإ نع اگ هیهنل

 . (مهضعب اهب عفتني ةمسقلا نال « باجي هنأ : يناثلاو

 رظناو . ۷7(1) دیعلا قيقد نبا ةمالعلا ظفاحلل بيرقتلا حرش يف بیبلل ةفح ]

 يفاكلاو (074) ةمألا ةمحرو ۱۷١( و ۱۷۳/۲۰) عومجملا] : يف ةلأسملا

 )١9/5 و٠١ ١8([.

 . يعّدملا ىلع ناك نإو : طوطخملا نتملا يفو . يعّدملا عم ناك ناو : لصألا ین (۱)
 . ةعوبطملا ةخسنلاو عانقإلا نتم نم بيوصتلاو

 ةخسنلاو عانقالا نتم نم بيوصتلاو . هنيمي عم : طوطخملا نتملاو لصألا يف (۲)
 . ةعوبطملا

TAO 



 . هاظلا

 ىلع تّدر) هنم ةبولطلا (نیمیلا نع) هيلع یعّدللا عنتما يأ (لکن نإف)

 ىعّدملا لوقي نأ لوكتلاو « هب ىعّدملا (قحتسيو) ذتنیح (فلحيف < ء يعمل

 : یضاقلا هل لوقي وأ ء اهنع لكان انآ نيميلا هيلع یضاقلا ضرع دعب هيلع

 . فلحأ ال : هل لوقيف فلحا

 ديلا بحاص لوق لوقلاف امهدحآ دي يف ًائيش) نانثا يأ (ايعادت اذإو)

 |مھنم دحاو دي يف نكي مل وأ (اهيديأ يف ناك نإو) هل هدي يف يذلا نأ (هنيميب

 ةنّويلا » : لک هلوقل ركنأ نم ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ةنّيبلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا (۱)
 . [حيحص وهو (141) يذمرتلا هاورآ «هیلع ىعّدملا ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع

 هاور] . هيلع ىعّدملا ىلع نيميلاب ىضق لب هللا لوسر نأ تن سابع نبا نعو

.])۱۷۱۱( 
 راصف رخآ ةداهشك هيلع یعذلا نيميف ء هيلع ىعّدملا فلح ء ةنّيبب يعدلا ِتأي مل اذإ

 . نيميلاو « ةءاربلا : نادهشي ناليلد هعم

 الیلد لكانلا لوكن نوكيف « يعّدملا ىلع نيميلا درتف ٠ فلحي ملو هيلع ىعذملا لكن ناف

 . ًايناث ًالیلد يعّدملا نيميو

 ؟ ال مآ يعذلا ىلع نيميلا درت لهف « ‹ نيميلا نع هيلع ىعّدملا لكن اذإ ءالعلا فلتخاو

 دمحأ بهذم يف لوق وهو « لوکنلاب ىضقيو « درت ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاق
 . هللا همحر

 ء نيميو دهاشب تبثی اهيف هلوكنب هيلع یعّدملا ىلع یضقیو درت : هللا همحر كلام لاقو
 . نيتأرماو دهاشو

 يف هلوكنب هيلع ىعّدملا ىلع یضقیو « يعّدملا ىلع نيميلا درت : هللا همحر يعفاشلا لاقو
 . ءایشالا عينج

 .[(۱۸۱ )٦/ یفاکلاو (۵14) ةمألا ةمحر و ١7/5( /۳) ةيادهلا] : رظنا

٦ 



 ًايفن وأ ًاتابثإ (هسفن لعف ىلع فلح نمو « ""امهنیب) هب یعّدلا (لعجو افلاحت)

 ء عطقلا اهانعم ةيقوف ةانثمف ةدحومب تبلاو ""(عطقلاو بلا ىلع فلح)

 . ریسفتلا فطع نم تبلا ىلع عطقلا فنصلا فطعف ذئنیحو
 لیصفت هیفف (هریغ لعف ىلع فلح نمو)
 فلح) ًاقلطم (ًايفن ناك ناو  عطقلاو بلا ىلع فلح ًاتابثإ ناک نإف)

 روصحملا يفنلا امأ . كلذ لعف هريغ نأ ملعي ال هنأ وهو ("'ملعلا يفن ىلع

 تسيل يب يبنلا ىلإ ةباد وأ ًاریعب ایعّدا نيلجر نأ شوخ يرعشألا ىسوم يبأ ثيدحل (۱)
 هفعضو )۳٦٣٣( دواد وبأ هاور] . امهنيب لكك ىبنلا هلعجف « ةنّيب ایهنم دحاول
 ۱ .[ينابلألا

 يف نوكي ءيشلا يف ءاملعلا فلتخاو) : يباطخملا نع القن (۳۹۳ /5) دوبعلا نوع يف لاق

 لبنح نب دمحأ لاقف « ةنيب امهنم دحاو لك ميقيو « نانثا هاعادتيف لجرلا يدي

 يعفاشلا ناكو « هل راص ةعرقلا هل تجرخ نمف |ههنيب عرقي : هيوهار نب قاحساو

 هبو « نیفصن [مھنیب هب ىضقي : امهدحأ : نالوق هيف ديدجلا يف لاق مث ًایدق هب لوقي

 جرخ اههتأو امھنیب عرقي : رخآلا لوقلاو « يروثلا نايفسو يأرلا باحصأ لاق
 هب مكحأ ال : كلام لاقو . هب هل ىضقي مث قحب هدوهش دهش دقل فلح همهس

 ًادوهش امھدعأل وه : لاق هنأ هنع يكحو . امهريغ دي يف ناك اذإ (هنم دحاول
 نع يكحو . اددع نیتنیبلا رثكأب ذخؤي : يعازوألا لاقو . حالصلاب امهرهشأو

 . (دوهشلا صصح ىلع امهنيب وه : لاق هنأ يبعشلا

 ہللاب فلحا» : - هفلح لجرل ينعي - لاق كي يبنلا نأ كنيم سابع نبا یور ام (۲)
 حيحص وهو )۳٦٣٣( دواد وبأ هجرخأ] . «ءيش كدنع هل ام وه الإ هلإ ال يذلا

 . دمحأ بهذم وهو . هيفنب عطقلا همزلف « هب ملعلا ىلإ ًاقيرط هل نألو . [ هغ رطب

 . ۱۸7/7(۲) يفاكلا : رظنا]

 نب مساقلا نع ٤۹٤( /۸) هفنصم يف قازرلا دبع هجرخآ فیعض ثیدح هیفو (۳)

 -ال ام ىلع اوفلحي نأ مہنامیأ يف سانلا اورطضت ال» : هيب يبنلا نع نمحرلا دبع

۲۷ 



 . تبلا ىلع صخشلا هيف فلحیف

 . (۳۰۸/۸) لیلغلا ءاورإ يف ينابلألا هفّعض . «نوملعی-

 طیحب « هريغ ىلإ ًابوسنم هتبثي ام نأ « ًايفنو ًاتابثإ ريغلا لعف ىلع فلحلا يف قرفلا هجوو
 يفن ىلع فلج كلذلو . هيف عطقلا ىلإ قيرط الف هريغ نع هيفني امو « الع هب
 يناكلاو (4۷۹) ديعلا قيقد نبال بيرقتلا حرش يف بيبللا ةفحت : رظنا] . ملعلا

 .[(۱۸۷ )٦/

۲۸ 



 دهاشلا طورش يف لصف

 صخش نم يأ (نم الإ ةداهشلا لبقت الو)

 : اهدحآ (لاصخ سمح هيف تعمتجا)

 ملسم ىلع رفاک ةداهش لبقت الف « هیوبآ دحأل ةيعبتلاب ولو '''(مالسإلا)

 : يناثلاو . "۳ رفاک وأ

 : ثلاثلاو . ًاقهارم ولو يبص ةداهش لبقت الف "(غولبلاو)

 : عبارلاو . نونجم ةداهش لبقت الف '''(لقعلاو)

 نم : ىلاعت هلوقو . [۲ : قالطلا] ٭ كي لع وذ اودہشَأَو 98 : ىلاعت هلوقل (۱)
 . [۲۸۲ : ةرقبلا] 4 ءآَدَهشلأ نم نور

 ىلع مهضعب ةداهش نآ دمحأ نع لبنح یورو « دمحأ بهذم يف روهشلا وهو )۲(

 باتكلا لهأ ةداهش زاجآ 2و هللا لوسر نأ : كعدهخ رباج ىور امل « ةزئاج ضعب
 دلاجم هدنس يف فیعض ثیدح او . [(۲۳۷ )٤ هجام نبا هاور] . ضعب ىلع مهضعب

 . )٦/ ١96([ يفاكلا : رظنا] . ينابلألا هفعضو « فيعض وهو

 جرم نل اركي مل نيک مڪلي نم نييس اوُدِيْقَتْسَاَو ل : ىلاعت هلوقل (۳)
 . لاجرلا نم سيل يبصلاو . [۲۸۲ : ةرقبلا] هک ِهآَدَهَّشلا نم نوصي نم ناکآرمآو
 نأ لبق ناك اذإ  طقف حارجلا نم مهنیب ايف نایبصلا ةداهش زاوج ىلإ كلام بهذو

 نم مهنیب اميف نایبصلا ةداهشب یضقی ناك ريبزلا نب هللا دبع نأب لدتساو « اوقرتفی
 . [(۷۲۲/۲) كلام أطوم] . حارجلا

 ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : و هلوقل )٤(

 مقرب دواد يبأ ننس يف ثيدحلا تاياور رظنا] «لقعی ىتح نونجملا نعو « ملتحي

 4٣4٣٤([. و 110۲و 66۰۱ و ٠٠54و :"94)

۳۸۹ 



 . ًابتاكم وأ ًاربدم وأ ناك ًانق قیقر ةداهش لبقت الف رادلاب ولو (ةيرحلاو)

 : سماخلاو

 . طسوتلا : ةغل يهو "" (ةلادعلاو)

 . ةحابلا لئاذرلاو رثابکلا فارتقا نع اهعنمت سفنلا يف ةكلم : ًاعرشو

 : اهدحآ طورش سم خسنلا ضعب ينو (طئارش سم ةلادعللو)

 ةداهش لبقت الف اهنم درف لکل يأ (رثابکلل ًابنتحم) لدعلا (نوکی نآ)

 . قح ریغب سفنلا لتقو انزک ةريبك بحاص

 ةداهش لبقت الف (رئاغصلا نم لیلقلا ىلع ًرصم ريغ) نوكي نأ : يناثلاو

 ("”تالوطملا يف ةروکذم رثابکلا ددعو ء اهیلع ّبصملا

 عدتبم ةداهش لبقت الف ةديقعلا يأ (ةریرسلا میلس) نوکی نأ : ثلاثلاو

 . ةباحصلا باسک : يناثلاو . ثعبلا رکنمک : لوألاف « هتعدبب قّسفي وأ رثکی

 هذه نم ینثتسیو هتداهش لبقتف هتعدبب قّسفي الو رفکی ال يذلا امآ

 ۳ ےس مم 2 ا

 اب اب قاف کاج نإ اوماع يا اا ا : لاعت هلوقل قساف ةداهش لبقت الف )١(
 53 لك هلوقلو . ٦٦[ تارجحلا] تیک رم تن رشاعف ام لع اوخیصلف ةه اموق اویو
 هاور] «هیخآ ىلع رم يذ الو « ةيئاز الو ناز الو ء ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت

 .[نسح وهو (۳۲۰۱) دواد وبآ

 نیناوقلاو (۱۹۷ - ١945 /5) یناکلاو (۲۲۸ ۰ ) عومجلا] : رظنا (۲)

 .[(۲۶۰) ةيهقفلا

۳۹۰ 



 اذإ مهبحاصل ةداهشلا نوزوجم ةقرف مهو « ۲۳ مهتداهش لبقت الف ةّيباطخلا

 . مهتداهش تلبق اذک هضرقی هانیآر اولاق ناف « اذک نالف ىلع يل : لوقی هوعمس

 : خسنلا ضعب ينو (بضغلا دنع ًانومأم) لدعلا نوكي نأ : عبارلاو

 . هبضغ دنع نمی ال نم ةداهش لبقت الف ء'''بضخلا نع ًانومأم

 لخت ةءورلاو (هلثم ةءورم ىلع ًاظفاحم) لدعلا نوكي نأ : سماخلاو

 ال نم ةداهش لبقت الف « هناکمو هنامز يف هرصع ءانبآ نم هلاثمآ قلخب ناسنالا

 الو ةروعلا ريغ نم ندبلا وأ سأرلا فوشکم قوسلا يف یشمی نمک « هل ةءورم

 . مارحف ةروعلا فشک امآ « كلذ هب قیلی

 : امهدحأ (نابرض قوقحاو)

 . هيلع مالکلا يتأيسو (ىلاعت هللا قح)

 ضعب ينو ةئالثف (۳يمدالا قوقح امآف < يمدالا قیحو) : یناثلاو

 الف (نارکذ نادهاش الا هيف لبقي ال برض : برضآ ةثالث ىلع یھف) :خسنلا

 هنم دصقی ال ام وهو) : هلوقب برضلا اذه فنصلا رّسفو ناتآرماو لجر يفكي

 . (۵۷۸) ةمألا ةحر (۱)

 . بضغلا نومأم : عوبطلا حرشلا يف (۲)
 . يمدآلا قح : ةعوبطلا ةخسنلاو عانقالا نتم يفو . نییمدالا قوقح : لصألا يف (۳)

 . طوطخلا نت ا نم بیوصتلاو

۳۹۱ 



 ًاضيأ برضلا اذه نمو « حاکنو قالطک ًابلاغ ('''لاجرلا هيلع علطیو لالا

 . صاصقو ریزعتک يمدآل ةبوقع وأ برش دحك یلاعت هللا ةبوقع

 اما : ةثالث رومآ دحآ (هیف لبقی) رخآلا (برضو)

 نیمیو) دحاو (دهاش وأ « ناتآرماو لجر وآ) نالجر يأ (نادهاش)

 رکذی نأ بجيو « هلیدعت دعبو « هدهاش ةداهش دعب هنيمي نوکی امنإو '''(یعُالا

 نیمی بلطو يعّدملا فلج مل نإف ء هب هل دهش |میف قداص هدهاش َّنأ هفلح يف

 نم ةنسلا تضم) : لاق يرهزلا نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ اب نولدتسيو (۱)

 هفعضو . (دودحلا يف ءاسنلا ةداهش زوجت الأ هدعب نم نیتفیلخ او لپ هللا لوسر
 ال) : ظفلب يرهزلا لوق نم هحّحصو )۲۹٦/۸( ليلغلا ءاورإ يف ًاعوفرم ينابلألا
 . (نيلجر ةداهشب الإ دودحلا نم ءىش يف دلجب

 ةمحرو )۲۱۸/٦( يفاكلاو )۲٤۳( ةيهقفلا نيناوقلا] . دمحأو « كلام بهذم وهو
 . [(هالا“و هالا) ةمألا

 دودحلا الإ ماكحألا عیج يف ةلوبقم نيتأرماو لجر ةداهش نأ ىلإ ةیفنح ا بهذو

 . )۳٦٣([ ءاهقفلا ةفحت] . صاصقلاو
 ملسم هاور] . دهاشو نيميب ىضق و هللا لوسر نأ : دینی سابع نبا ثيدحل (۲)

(۱۷۱۲)]. 

 ؛ كلذ يف ءایلعلا فلتخاو ء نيميو دهاشب ءاضقلا زاوج هیف) : هللا هحر يوونلا لاق

 ثیللاو يعازوألاو مكحلاو يبعشلاو نویفوکلاو هنع هللا يضر ةفينح وبآ لاقف

 . ماكحألا نم ءيش يف نيميو دهاشب مکج ال : كلام باحصأ نم نويسلدنألاو

 ءاملع نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم مالس لا ءالع روهمج لاقو

 لاق هبو « لاومألا هب دصقي امو لاومألا يف يعذلا نيميو دهاشب يضقي :راصمالا

 ءاهقفو دمحأو يعفاشلاو كلامو زيزعلا دبع نب رمعو يلعو قيدصلا ركب وبأ
 يوونلل ملسم حرش] . (راصمألا ءایلع مظعمو « زاجحلا ءاملع رئاسو ةنيدلا

 .(۳۷۰ / )٤

۳۹ 



 ء رھظألا يف درلا نيمي فلج نأ هلف . همصخ لكن ناف « كلذ هلف همصخ

 (برضو) طقف ('''لاملا هنم دصقلا ناك ام وهو) : برضلا اذه فنصلا فو

 (ةوسن عبرآ وأ ناتأرماو لجر وأ '''نادھاش) امإ : نیرمآ دحآ (هیف لبقی) رخآ

 : هلوقب برضلا اذه فنصلا رّسفو

 وأ ضیح وأ ةدالوک ًاردان لب ابلاغ ۳ لاجرلا هيلع علّطي ال ام : وهو)

 اتوکی مل نإ کلام نی ندع اودیقکشاو ا ةنيادلا ةيآ يف ىلاعت هلوقل )١(

 امه دخ دذ ادعا لضت نأ اهل نم و و نکی ناکآماو ُنُجَيَه نیلجر

 . YAY] : ةرقبلا]# یرنگلا

 یناکلاو (۲۵/۲۰) عومجلاو (؟ 57 ةيهقفلا نیناوقلا] دمحأو كلام بهذم وهو
 )5١9/5([.

 ةياغلا نتمو ةعوبطملا ةخسنلا يفو « وأ نالجر هيف لبقي : عانقإلا نتم يف (0)

 . طوطخلا نتملا نم بيوصتلاو « لجر هيف لبقي :بیرقتلاو
 تحت يتلا بويعلاو عاضرلاو ةدالولا نم « لاجرلا هيلع علّطي ال ايف لبقي (۳)

 مل ولف « ةداعلا يف اهيلع نوعلّطي ال لاجرلا نأل « تادرفنم ءاسنلا ةداهش «بايثلا

 كلذ نم ءيش تبثی الو . دحاجتلا دنع تلطب تادرفنم ءاسنلا ةداهش اهیف لبقت

 لقآ نأل ةوسن عبرأ نم لقأ لبقي الو ددعلا اهیف ريتعاف ةداهش اهنأل « ددعب الإ

 : ىلاعت هلوق هيلع لیلدلاو  لجر ةداهشب نیتآرما ةداهشو « نالجر تاداهشلا

 يف لبقتو . لجرلا ماقم نيتأرملا ماقأف * ناکآماو لجرف نیلمر اوكي مل نإ ل
 تءاجف ء ةأرما جوزت هنأ تشي ثراحلا نب ةبقع ثيدحل ةعضرلا ةداهش عاضرلا
 دقو ام فيك» : لاقف كلذ ای ىبنلل ركذف  |مکتعضرُأ دق : تلاقف ءادوس ةأرما

 . 5٠١([ 5) يراخبلا هاور] . «كنع اهعد ء اکتعضرآ دق اهنأ تمعز
 .  ةوسن عبرأ وأ « ناتأرماو لجر «  ددعلا طارتشا يف ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام اذه
 . ةدحاو ةأرما ةداهش لبقت هنأ ىلإ هیتیاور رهشأ يف دمحأو ةيفنحلا بهذو

 =. نيتأرما نم لقأ لبقي ال هنأ ىلإ ةيناثلا ةياورلا يف دمحأو كلام بهذو
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 . نيميو نيتأرماب قوقحلا نم ءيش تبثی ال هنأ ملعاو . عاضر

 يأ (يهو) طقف لاجرلا لب (ءاسنلا اهیف لبقت الف ىلاعت ہللا قوقح امآو)

 نم (ةعبرأ نم لقآ هيف لبقی ال برض : برضأ ةئالث ىلع) یلاعت هللا قوقح
 لاجرلا

 رظنلا اودّمعت ولف « ةداهشلا لجأل هل مهرظن نوکیو ""(انزلا وهو)

 ةداهشلا يف يفكيف ء انزلاب صخش رارقإ امآ « مهتداهش تّدرو اوقسف اهریغل

 . "۳ رهظألا يف نالجر هيلع

 رّسفو نالجر يأ (نانثا هيف لبقی) ىلاعت هللا قوقح نم رخآ (برضو)

 : هلوقب برضلا اذه فنصلا

 . برش دحک (" 'دودحلا نم انزلا یوس ام وهو)

 بذهلا حرش عومجلاو (۵۷۳) ةمألا ةحرو (۲ع۳) ةيهقفلا نیناوقلا : رظنا]-

 .[(۳۲۲و ۲۲۱/۲) يناكلاو (؟ 50و ۰

 )١( ةدلج نین رهو جاف مانہش عبرا أي أوأي رت مث تک ومر ناو ا : ىلاعت هلوقل #6
 رونلا] : ٤[ . ةلبانحلاو ةيكلاملاو « ةيفنحلا نم ملعلا لهأ هيلإ بهذ ام وهو .

 ءاهقفلا ةفحت :رظنا] )۳/ ۳٦٣( ةيهقفلا نيناوقلاو )۲٤۳( يفاكلاو )٦/ ۲۱۷([.

 .[(۲۳ /۲۰) بذهلا حرش عومجملا] : رظنا (۲)
 يف ةلوبقم نيتأرماو لجر ةداهش) : ةیفنح ا لاق . ملعلا لهأ روهمج هيلع ام وهو (۳)

 . (صاصتقلاو دودح ا يف الا اندنع ماكحألا عیمج

 يف نيتأرماو لجر ةداهشو « انزلا یوس رومألا عیمج يف نیلجر ةداهش) : ةيكلاملا لاقو
 ؛ حارج او « ءامدلاو ء قتعلاو « حاكنلاو « نادبالا قوقح نود ةصاخ لاومألا

 =. (هلک كلذب لصتی امو



 طقف ۲ (ناضمر) رهش (لاله وهو دحاو) لجر (هیف لبقی '''ب رضو)

 ةداهش الإ هيف لبقی ال «دودحلا رئاسو صاصقلاک تابوقعلا رئاس) : ةلبانا لاقو-

 نم ةنسلا تضسم) : لاق هنأ یرهزلا نع يوُر ال. نيلجر

 قبس1 . ((دودحلا يف ءاسنلا ةداهش زوجت الأ  هدعب نم نيتفيلخلاو و هللا لوسر

 . [ًاعوفرم فیعض وهو هجيرخت
 . )7١8/5([ یناکلاو )۲٤۳( ةيهقفلا نيناوقلاو (”57 /۳) ءاهقفلا ةفحت] : رظنا
 . ىلاعت ہللا قوقح نم رخآ برضو : عوبطلا حرشلا يف (۱)
 ؟ دحاو لدع ةيؤرب تبثت له ناضمر لاله ىلع ةداهشلا يف ءالعلا فلتخا (0)

 يف ناك اذإف « ًایغم ناك وأ « ًاوحص وج ا ناك اذإ ام نيب قيرفتلا ىلإ ةيفنحلا بهذ - ۱
 ءامسلا تناك اذإو . لدعلا دحاولا ربخ هيف لبقي هناف  ةميغتم ينعي  ةّلع ءامسلا
 درفتلا نال « مهربخب ملعلا عقي ريثك عمج هاري ىتح ةداهشلا لبقت مل ةيحصم

 اعمج نوكي ىتح هيف فقوتلا بجيف « طلغلا مهوي ةلاخا هذه لثم يف ةيؤرلاب
 .ارثک

 مایصلا توبثب مكحي الو ء نیلدع ةيژرب تبثی ناضمر رهش نأ ىلإ ةيكلالا بهذو - ۲
 . «اورطفأو اوموصف نادهاش دهش نإف» : ی هلوقل  دحاو لدع ةيؤرب رطفلا وأ
 . [ثیدح نم ءزج وهو (۲۱۱) یئاسنلا هاور]

 صخش لوق ناضمر لاله يف لبقی هنأ « ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام ىلإ ةلبانحلا بهذو -۳
 . موصلل ًاطايتحا دحاو

 فالتخا رصتخو (۳۶۲/۱) ءاهقفلا ةفحتو (۱۳۰/۱) ينانيغرملل ةيادما] : رظنا
 عومجلاو (۱۱٩و )١/ ٠٠١ ينايرغلا .د « يكلاملا هقفلا ةنودمو (۷/۲) ءالعلا

 يقرخلا رصتخم ىلع يشکرزلا حرشو (4۷/۳) ينغلاو (775/5) يوونلل

(۲/ 71۲7۵)] . 

 ناضمر لاله نأ « ةلبانحلاو ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام لیلدلا هدّيؤي يذلاو : حیجرتلا

 « لالهملا سانلا یءارت : لاق دع رمع نبا ثيدحل دحاو لدع ةداهشب تبثی

 دواد وبآ ہاور] .همایصب سانلا رمأو هماصف « هتيأر ينآ لگ هللا لوسر تربخأف

 . [ حيحص وهو (۲۳۲)



 . ''”روهشلا نم هريغ نود

 ةداهش اهنم طقف دحاولا ةداهش اهیف لبقت رخآ عضاوم تاطوسبلا يفو
 . دحاو لدعب صرخلا يف يفتكي هنأ اهنمو «'"' 'تولملا

 سم خسنلا ضعب يفو (''ةسخ يف الإ ىمعألا ةداهش لبقت الو)

 (بسنلاو تولا) : لثم ةضافتسالاب تبثي ام ةسمخلا هذهب دارلاو (عضاوم)

 ىلع ةضافتسالاب اهيف بسنلا تبثي مألا اذكو ةليبق وأ بأ نم ىثنأ وأ ركذل
 لثمو . ألا

 يف طقاس (یمعلا لبق هب دهش امو) هلوقو " (ةمحرتلاو . قلطملا كلملاو)

 لبق رظنلا ىلإ جاتحي امیف ةداهشلا لّمحت ول ىمعألا نأ هانعمو « نتملا خسن ضعب

 هيلعو هل دوهشملا ناك نإ هلّمحت اب دهش كلذ دعب يمع مث هل یمعلا ضورع

 . مسالاو بسنلا يف ًافورعم

 (؟5١١) يئاسنلا هاور] «اورطفأو اوموصف نادهاش دهش نإف» : و هلوق مومعل (۱)

 . طق رمع نبا ثيدح لیلدب ناضمر هنم جرخو . [ثيدح نم ءزج وهو

 . ثوللا ةداهش : عوبطملا حرشلا يف (۲)
 . بيرقتلاو ةياغلا نتمو « ةعوبطلا ةخسنلاو « طوطخملا نتملاو « لصألا يف اذكه (۳)

 طقاس (ىمعلا لبق هب دهش امو) : هلوق : لاقو . ةتس اهنآ ركذ : عانقإلا نتم يفو

 . كلذ دعي ل ةسمخ اھدع نمو « كلذ َّدع ةتس عضاوملا دع نمف خسنلا ضعب يف

 عسل يف ریضبلاک ىمعألاو « عامسلا  ةضافتسألا ةطساوب - اهب ملعلا قيرط نأل )٤(

 .[(۲ ۱۳ /۲۰) عومجملا]

 )٥( [ردصملا سفن] . ريصبلا عایسک هعایسو « هعمس ام ريسفت ةمجرتلا نأل .



 یمعآ نذأ يف صخش ّرقي نأ : هتروصو (طوبضلا یلعو) هب دهش امو

 ٌرقملا كلذ سأر ىلع یمعالا دیو هبسنو همسا فرع صخشل قالط وأ قتعب

نع هنم هعمس اهب هيلع دهشي یتح هطبضیو هب ىمعألا قلعتیف
 ۲" ضاق د

 '''(ًاررض اهنع عفاد الو ءًاعفن هسفل راج) صخش (ةداهش لبقت الو)
 . هبتاکمو ةراجتلا يف هل نوذأملا هدبعل ديسلا ةداهش درت ذتنیحو

 )١( [قباسلا ردصلا] : رظنا .

 ةداهش در ال هللا لوسر نأ : ديضنيم هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ثیدح (۲)

 . [نسح وهو (۳۲۰۰) دواد وبآ هاور ثيدح نم ءزج] . تیبلا لهأل عناقلا
 رجب نمو « عباتلاو مداخلا ةداهش لبقت ال كلذلو ء هتداهشب ًاعفن زجم هنال كلذو

 نوع : رظنا] . هدلاول دلولا وأ « هدلول دهشي دلاولاک « هسفن ىلإ هتداهشب ًاعفن

 . [(۳۳۹/۵) دوبعلا

۳۹۷ 
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 ےس تو ن ےک ۲
 ۲ ها 2۲۵1۱ COIN ۹ ۱ ما ۹ ۱ا باتک

 . لقتساو راط اذإ خرفلا قتع : موق نم ذوخأم : ًةغل وهو

 جرخو . یلاعت هللا ىلإ ًابرقت كلام ىلإ ال يمدآ نع كلم ةلازإ : ًاعرشو

 . ابهقتع حصي الف ةميهبلاو ريطلا يمدآلاب

 : خسنلا ضعب يفو رمألا زئاج (كلام لك نم قتعلا حصيو)

 يبصك فرصتلا زئاج ريغ قتع حصي الف (هكلم يف فرصتلا زئاج)

 . هیفسو نونجمو

 : اهضعب يفو . خسنلا ضعب يف اذك قتعلا حيرصب قتعلا حصيو : هلوقو

 امو ريرحتلاو قاتعإلا هحيرص نأ ملعاو . (قتعلا حيرصب) قتعلا (عقيو)

 نمو « هريغو لزاه نیب اذه يف قرف الو « ررحم وأ قيتع تنأك « |مھنم فرصت

 ريغب ًاضيأ قتعلا عقيو ةينلل حيرصلا جاتحي الو . ةبقرلا كف حصألا يف هحيرص
 : لاق مک حيرصلا

 يل ناطلس الو كيلع يل كلم ال : هدبعل ديسلا لوقك (ةّينلا عم ةيانكلاو)

 . كلذ وحنو كيلع

 الثم (دبع ضعب) فرصتلا زئاج (قتعأ اذإو)

۳۹۸ 



 ال وأ ضعبلا ناك ًانّيعم ء ال وأ ديسلا ناك ًارسوم '''(هعيمح هيلع قتع)

 ًالثم (دبع يف) هل ًابيصن يأ (هل ًاكرش) قتعأ اذإ : خسنلا ضعب يفو (قتعأ نإو)

 هعيمج قتعأ وأ

 رسيأ ام ىلإ ىرس وأ دبعلا يأ (هيقاب ىلإ قتعلا ىرس) هيقابب (رسوم وهو)

 . رهظالا ىلع لاح ا يف ةيارسلا عقتو « حيحصلا ىلع هكيرش بيصن نم هب

 نم هل نم لب ينغلا وه انه رسوم اب دارلا سيلو ةميقلا ءادأب لوق ينو

 نم توقو هتوق نع ًالضاف هكيرش بیصن ةميقب يفي ام قاتعإلا تقو لالا

 . هموي ىنكس نعو هب قيلي بوث تسد نعو « هتليلو هموي يف هتقفن همزلي

 سیل» : لاقف « لكك يبنلل كلذ رکذف « مالغ نم هل ًاصقش قتعأ ًالجر نأ : ثيدحل )١(
 . [ينابلألا هححصو (۳۹۳۳) دواد وبآ هجرخأ] . «كيرش هلل

 . ةكرتشملا نيعلا يف بيصنلا : صقشلاو

 قتعأ هموق نم ًالجر نأ : هيبأ نع حيلملا يأ نع )۷/٥( دنسملا يف دمحأ هاورو

 « هلام يف هيلع هصالخ لعجف لب يبنلا ىلإ كلذ عفرف « كولمم نم هل ًاصیقش

 ‹ هلک رح وه» :(۷۰/۵) هل ظفل يفو . «كيرش ىلاعتو كرابت هلل سيل» :لاقو

 . (كيرش ی اعتو كرابت هلل سيل
 يأ) : )٦/ ٦٦( دوبعملا نوع يف لاق . «كيرش هلل سيل» : هلوق : ثيدحلا نم دهاشلاو

 . (ىلاعت هل ًاكيرش هسفن لعجي الو هلك قتعي نأ يغبنيف « هلل قتعلا
 لصألا ىلإ هضعب عجر اذإف) : هلوقب كلذ لّلع هنأ يبيطلا نع يدابآ ميظعلا لقنو

 (ءايشألا نم ءىش يف ام كيرش هلل سیل ذإ « رخآلا ضعبلا يف ةبلغلاب ىرس
 ۱ . [قیاسلا ردصم ا]

 . ًادبع هفصن ءاقبب دبعلا ىلع ًاررض هيف نألو
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 . هقاتع) موي (''”هكيرش بیصن ةميق) قتعلا يأ (هیلع ناکو)

 ءاوس كلم دعب (۳ هیلع قتع هیدولوم وأ هیدلاو نم ًادحاو كلم نمو)

 . نونجو يبصك ال وأ عربتلا لهأ نم كلالا ناك

 ةميق هيلع مّق « دبعلا نمث غلبي لام هل ناکف « ِدبع يف هل ًاكرش قتعأ نم» : لپ هلوقل (۱)
 .«قتع ام هنم قتع دقف الو ء دبعلا هيلع قتعو ء مهصصح هءاكرش ىطعأف لدعلا

 . [(۱۵۰۱) ملسمو (۲۵۲۲) يراخبلا هاور]
 يف هل ًاصقش قتعأ نم» : لاق ايب يبنلا نأ كنه ةريره يبأ ثیدح نم نیحیحصلا ينو

 قوقشم ريغ دبعلا يعستسا لام هل نكي مل نإف ء لام هل ناك نإ هلام ین هصالخف ء دبع
 )١6٠5([. ملسمو )۲٤۹۲( يراخبلا هاور] .«هيلع

 وهو (1560) يذمرتلا هاور] .«ٌرح وهف مرحم محر اذ كلم نما : يي هلوقل (۲)
 . [حیحص



 ءال ولا ماکحآ يف لصف

 . ةالاولا نم قتشم : ةغل وهو

 . قتعم قیقر نع كللا لاوز اهببس ةبوصع : ًاعرشو

 ءالولاب ثرالا مکح يأ (همکحو ۰" قتعلا قوقح نم) دلاب (ءالولاو)

 . ضئارفلا يف بیصعتلا ینعم قبسو (همدع دنع بیصعتلا مکح)

 ال مهسفنأب نيبصعتملا (هتبصع نم روكذلا ىلإ قتعلا نع ءالولا لقتنیو)

 . هتخأو قتعلا تنبک

 ین رهظألا نکل ("”ثرإلا یف مهبیترتک ءالولا يف تابصعلا بیترتو)

 ء ثرالا فالخب قتعلا دج ىلع نامدقي هیخآ نباو قتعلا اخآ نأ ءالولا باب

 ترشاب صخش نم الإ ءالولاب ةأرملا ثرت الو ۰" ناکرتشی دجلاو خألا ناف

 . هئاقتعو هدالوآ نم وأ هقتع

 ‹ دف ةريرب ثیدح نم ءزج] . (قتعأ نمل ءالولا امنإ) : دن ةشئاعل و هلوقل (۱)
 .[ (۱۵۰ 4) ملسمو )۲۱٦۸( يراخبلا هاور

 . عانقالا نتم نم طقاس (ثرإلا ین مهبیترتک ءالولا يف تابصعلا بیترتو) : هلوق (۲)

 ناکرتشی اك ناکرتشی نأ يناثلا لوقلاو . یعفاشلا بهذم يف نیلوقلا دحأ اذهو (۳)
 یناکلاو (40/۱7) عومجلا : رظنا] . ةلبانحلا بهذم وهو « بسنلا ثاریم يف
(۱۳۸/۵)]. 



 ءالولا لقتني ال ذئنيحو (۳ هتبه الو ءالولا عيب) حصي ال يأ (زوج الو)

 . [(۱۵۰) ملسمو (۲۹۳۵) يراخبلا هاور]



 ےہ

 ے ضش ےہ سگ

 ريبدتلا ماکحآ يف لصف

 . رومألا بقاوع يف رظنلا : غل وهو
 احلا ريد نع قتع : ًاعرشو

 اذإ ديسلاو يأ (نمو) : هلوق يف فنصملا هركذو

 انأ (تم اذإ) ًالثم (هدبعل لاق)

 نمل ديسل يأ (هتافو دعب قتعي ربدم) دبعلا يأ (وهف « رح تنأف)

 "رخ ام ردقب هنم قتع الإو ثلثلا نم هلك جرخ نإ هلام ثلث يأ '''(ہللث

 . ةثرولا زج مل

 . يتوم دعب كتقتعأ : هنمو ريبدتلا حيرص نم وه فنصملا هركذ امو

 . يتوم دعب كليبس تيلخك : ةّینلا عم ةيانكلاب ًاضيأ ريبدتلا حصیو

 ريدملا يأ (هعيبي نآ) ديسلا يأ (هل زوجیو)

 ليزي ام لكب هيف فرصتلا ًاضيأ هلو "" (هریبدت لطبيو ء هتايح لاح يف)

 . رح تنأف تم انأ اذإ : ہدبعل ديسلا لوقي نأك « تولاب قتعلا قيلعت : وهو (۱)
 . ثلثلا نم رثكأب زوجي الف توملا دعب امل عربت قتعلا نآل (۲)

 . ةثرولا زجت مل نإ ةدایز ثلثلا نم جرح ام ردقب : عوبطلا حرشلا يف (۳)
 كلذ غلبف ء ربد نع هل ًادبع ةرذَع ينب نم لجر قتع أ : لاق فوج رباج ثیدحس )٤(

 نم» : هلي هللا لوسر لاقف . ال : لاق . « ؟ هريغ لام كلأ » : لاقف ةي هللا لوسر

 -اهب ءاجف « مهرد ةئاناثب يودعلا هللا دبع نب ميعن هارتشاف «؟ ينم هيرتشي



 . رهظألا يف ةفصب قتع قیلعت ریبدتلاو . ًاقادص هلعجو اهضبق دعب ةبهك كلملا

 ریبدتلا دعي مل هکلم مث دیسلا هعاب ول رهظالا یلعف هقتعب دبعلل ةيصو لوق ينو

 . بهذملا ىلع

 نوكي ذئنيحو (نِقلا دبعلا مكحك ديسلا ةايح لاح يف رّبدملا مكحو)

 ديسللف رّبدملا عطق وأ « ةميقلا ديسللف رّبدملا لتق ناو « ديسلل رّبدملا باستكا

 . شرالا

 هديس ةايح يف رّبدملا مکحو : خسنلا ضعب ينو « هلاحب ريبدتلا ىقبيو

 . ّنِقلا دبعلا مكح

 لضف ناف . اهيلع قّدصتف كسفنب أدبا » : لاق مث ء هيلإ اهعفدف ةي ہللا لوسر-
 يذ نم لضف ناف ٠ كتبارق يذلف ءيش كلهأ نم لضف ناف ۰ كلهألف ءىش

 . كلاش نعو كنيمي نعو كيدي نیب : لوقي « اذکهو اذكهف ءیش كتبارق
 . [ينابلالا هححصو (57657) ىئاسنلا هاور]



 ےک ورک ےس ےہ

 ةباتکلا ماكحأ يف لصف

 ةقاتعلاك اهحتفب ليقو رهشألا يف فاكلا رسكب

 ىلإ مجن مض هيف نأل مضلا ىنعمب وهو بتكلا نم ةذوخأم : ةغل يهو
 . رخآ مجن

 . رثكأف نيمولعم نيتقول مجنم لام ىلع قلعم قتع : ًاعرشو
 ةمألا وأ ('''دبعلا اهأس اذإ ةبحتسم ةباتكلاو)

 بسك ىلع ًايوق يأ '''(ابستکم) ًانيمأ يأ (ًانومأم) مھنم لك (ناكو)

 ارب “زا

 نإ مهوب منم تکلم ام بتلا نو تل او : ىلاعت هلوق : اهیف لصالاو )١(
 ۳۳۹٩ رونلا#1 اريح مف پف متل

 تملع اذإ ٍلع بجاوآ) : ءاطعل تلق جیرج نبا نع ْحْوَر لاقو : يراخبلا لاق (۲)

 . (ابجاو الإ هارأ ام : لاق ؟ هبتاکآ نأ الام هل

 مث . ال : لاق ؟ دحآ نع هرثأتآ) : ءاطعل تلق ء رانید نب ورمع لاقو : ًاضيأ لاقو
 - لام ا رشک ناکو - ةاكلا اس لاس نیریس ذأ هربخأ نأ نب ىسوم ذأ نرخ
 : رمع ولتيو « ةّردلاب هبرضف < ىبأف « هبتاك : لاقف عف رمع ىلإ قلطناف « ىبأف

 بتاكملا باتك « يراخبلا حیحص رظنا] . (هبتاكف © يخ ميف مع نإ موی 2

 . [(مجن ةنس لک يف هموجنو بتاکلا باب)
 اذإ ةباتكلا بوجوب یری ناك هنأ ىلع رمع لعفب لدتساو) : هللا همحر رجح نبا لاق

 كلذ سیلو كلذ ىلع لد عانتمالا ىلع ًاسنأ برض امل رمع نال < دبعلا اهأس
 ذأ : قازرلا دبع ہاور ام كلذكو ؛ دكؤملا بودنما كرت ىلع ہبذآ هنأ لامتحال مزالب

 ىلع ًاضيأ لدي الف . تلعف ام هللا باتك يف ةیآ الول : ةباتكلا هلأس نمل لاق ناشع

 =« كاحضلاو قورسم نع اہہوجوب لوقلا مزح نبا لقنو . بوجولا ىري ناك هنأ



 . موجنلا نم همزتلا ام هب يلوي

 نیرانید ىلع كتبتاک : هدبعل دیسلا لوقک (مولعم "لاب الإ خصت الو)

 ًالجؤم مولعلا لا ا نوکیو . ًالثم

 : هدبعل روکذلا لاثملا يف دیسلا لوقک (نایجن هلقآ  مولعم لجأ ىلإ)

 . رح تنأف كلذ تیدآ اذإف رانید مجن لک نم نیرانیدلا لا عفدت

 اهخسف هل سيلف (ةمزال دیسلا ةهج نم) ةحيحصلا ةباتكلا يأ (يهو)

 : هلوقک لحلا دنع هضعب وأ مجنلا ءادآ نع بتاکلا زجعی نأ الإ اهموزل دعب

 بتاکلا عانتما زجعلا ینعم يفو . اهخسف ذئنیح دیسللف « كلذ نع تزجع

 "۳" ةزئاج بتاکلا دبعلا ةهج نم) ةباتكلاو . اهیلع ةردقلا عم موجنلا ءادآ نع

 یتم اهخسفو) ًاضيأ هلو قباسلا قیرطلاب (هسفن زیجعت) ةباتكلا دقع دعب (هلو
 . ءاش یتم : فنصلا لوق مهفأو ء ةباتکلا موجن هب يفوي ام هعم ناك ناو (ءاش

 بستاکلا ةهج نم ةزئاجف ةدسافلا ةباتكلا امآ ۰" خسفلا راتخا نإ

 اهبلط اذإ ةبجاو هتبتاکم نأ هیوهار نب قاحسا نعو . ةمرکعو : يبطرقلا داز-

 لاق هبو « بوجولاب لوق يعفاشللو . كلذ ىلع دیسلا مكاحلا ربجي ال نكلو

 .[(۲۲۱/۵) رجح نبال يرابلا حتف] . (يربطلا ريرج نبا هراتخاو « ةيرهاظلا

 )١( ةعوبطملا ةخسنلاو « بيرقتلاو ةياغلا نتمو . طوطخملا نت او لصألا یف اذكه .

 لاحب : عانقإلا نتم يفو .

 . هيف عوجرلا زوجیو هخسف لحي يلا وه زئاحل ا دقعلا (۲)

 . خسفلا رایتخا هل نأ : عوبطلا حرشلا يف (۳)



 راجيإو ءارشو عيبب (لاملا نم هدي يف ايف فرصتلا بتاکمللو) . '''دیسلاو

 فرصتلا بتاکلا كلميو : نتم ا خسن ضعب يفو . اهوحنو ةب ال كلذ وحنو

 الا هباستکاو هعفانم ةباتکلا دقعب كلمي بتاکلا نأ دارم او . لام ا ةيمنت هيف ايف

 (دیسلا ىلعو) بجيو . قح ريغب اهکالهتسا يف دیسلا لجأل هيلع روجح هنأ

 هدبع ةباتك ةحص دعب

 ىلع (هب نیعتسی) ًائيش يأ (ام ةباتكلا لام نم هنع) طح يأ (عضي نأ)

 لام نم ًامولعم ًاءزج ديسلا هل عفدي نأ طحا ماقم موقيو . ةباتكلا موجن ءادأ

 قتعلا ىلع ةناعإلا طح ا نم دصقلا نأل عفدلا نم ىلوأ طح ا نكلو . ةباتكلا

 . عفدلا يف ةموهوم طحلا يف ةققحم يهو

 . ةباتكلا لام يأ ('''لام ا عيمج ءادأب الإ) بتاكملا (قتعي الو)

 . ديسلا ةهج نم (""هنع عوضوملا ردقلا دعب)

 لسطاب طرش وأ مرح ضوسع ىلع باک اذإ) )۳٣/۱٦١( عومجملا يف لاق )١(
 هل تبثف ملسی مو طرش ام هل مسی نأ ىلع لخد هنال اهیف عجري نأ دیسللف
 . ًادساف نوکی دقعلا نأ ىلإ ةلبانحلا بهذو . (هسفنب خسفي نأ هلو ع وجرلا

 ۲0۹۳/۵ قاكلا]

 تنذأتسا) : لاق . اكن ةشئاع نع راسي نب ناییلس قيرط نم يقهيبلا جرخأ (۲)
 ؟ كتبتاكم نم كيلع يقب مك : تلاق « نامیلس : تلقف ؟ اذه نم : تلاقف اهيلع

 . (مهرد كيلع يقب ام دبع كناف لخدا : تلاق « قاوآ رشع : تلق : لاق

 . [(۱۸۳ /5) ءاورإلا يف هدانسإ ينابلألا ححصو]

 . ةعوبطملا ةخسنلا يف درت مل ةرابعلا هذه (۳)



 دالوالا تاهمآ ماكحأ يف لصف

 تناك ولو (هتمأ) ًارفاك وأ ناك السم (ديسلا) موطو يأ (باصأ اذإو)

 هءام وأ هركذ تلخدتسا نكلو ء اهبصي مل وأ ء ةجّوزم وأ "هل ًامرحم وأ ًاضئاح

 . مرتحلا

 ةٌرغ هيف بجي ام وأ ًاتيم وأ ًايح (تعضوف)

 نم : خسنلا ضعب ينو (يمدآ قلخ نم ءيش هيف نّيبتي) محل يأ (ام) وهو
 رکذ ام اھعضوب تبثيو « ءاسنلا نم ةربخلا لهأل وأ دحأ لكل نييمدآلا قلخ

 نم الإ ًاضيأ هنالطب عم (اهعيب هيلع مرح) ذئنيحو اهديسل ةدلوتسم اہنوک

 اهب ةيصولاو (اهتبهو اهنهرو) ًاضيأ هيلع مرحو . لطبي الو مرحي الف اهسفن

 ًاضيأ هلو ةراعالاو ةراجالاو ۳ ءطولاو مادختسالاب اهیف فرصتلا هل زاجو)

 اش هکلم دنع هيلع قتعت نأ بجو ًامرحم تناك ول األ « هل امرحم نوکت نأ روصتی ال (۱)
 .حیحص وهو (۳۹۵۱) دواد وبآ هاور] .«ٌرح وهف مرح محر اذ كلم نم» : ب هلوقل
 .[(۱۷۶7) ءاورالا : رظنا

 اهدیس نم تدلو ةديلو ایآ) : لاق هو باطخلا نب رمع نأ دن رمع نبا نع (۲)

 . (ةرح يهف تام اذإف « اب عتمتسي وهو . اهثروي الو اهبه الو اهعیبی ال هناف
 . [(۷۷۲/۲) أطوملا يف كلام هاور]

 ۱ . ملعلا لهآ روهمج بهذم وهو
 ثیدحب اولدتساو « دالوالا تاهمآ عیب زاوج ىلإ يرهاظلا دوادو « ينزلا بهذو

 -یرن ال يح ی يبنلاو ء دالوألا تاهمآ انیرارس عيبن انک) : لاق عني رباج



 اذإ اهتميق وأ اولتق اذإ مهتميقو ام نيعباتلا اهدالوآ یلعو اهیلع ةيانج شرآ

 الف ةملسم يهو ًارفاک دیسلا ناك اذإ الإ اهنذإ ريغب " "اهجیوزتو « تلتق

 .اهجوزي

 قتع اذكو ""(هلام سأر نم تقتع) هل اهلتقب ولو (ديسلا تام اذإو)

 . اهب ىصوأ يتلا (اياصولاو) ديسلا ىلع يتلا (نويدلا) عفد (لبق) اهدالوأ

 دعب تدلو نأب ديسلا ريغ يأ (هريغ نم) ةدلوتسملا يأ (اهدلوو)

 وهو هل ظفللاو (۱۳۵/4) ینطقرادلاو (۲۵۱۷) هجام نبا هاور] . (ًاسأب كلذب-
 ۱ ظ . [حیحص

 یہن مث ًاحابم ناك دالوألا تاهمأ عيب , نوكي نأ لمتحي) : هللا همحر يباطخلا لاق

 . ( هنع یہن شاخ رمع غلب ایلف « ٠ كلذ هنع رهتشي مو هتايح رخآ يف ل هنع

 نم نوكي نأ هلاوحأ لقأ نأل عيبلا بانتجا طوحألا) : هللا همحر يناكوشلا لاقو

 .[(۹۸ )٦/ راطوألا لی ۔ (ةهبتشلا رومألا
 ديعس يأ ثيدح هديؤيو « ملعلا لهأ روهمج هيلإ بهذ ام حجارلاو : : حيجرتلا

 فيكف « نامثألا بحنف ًايبس بيصن اإ « هللا لوسر اي : لاق هنأ كعنهح يردخلا

 ‹ مكلذ اولعفت ال نأ مكيلع ال ؟ كلذ نولعفتل مكنإ وأ» : لاقف ؟ لزعلا يف ىرت
 يراخبلا هاور] . «ةجراخ يهو الإ جرخت نأ هللا بتك ةمسن تسيل اهنإف

 . [(۲ ۲ )۲٩

 هب لالدتسالا هجوو (نامثألا تحنف) : هو دیعس يبأ لوق  ثیدحا نم دهاشلاو

 «لزعلا نع اولأسف « اهعیب میرحتب ةينمثلا اهیف تعنتمال اهدیس نم تبجنآ ول اهنأ

 . ةينمثلا اهیف یقبتو « لمحت الئ
 اھجیوزت دار اذإف ء اهعیب مرحي هکلم يف تلاز ال اهنأل ء هريغ نم اهجوزت يأ (۱)

 . هتومب قتعتو «اهجوز مث ةضيحب اهأربتسا

 . هلام ثلث نم ال (۲)



 هتدلو يذلا دلولاف ذتنیحو ""(اهتلزنمب) انز وأ جوز نم ًادلو اهدالیتسا

 هنم تدلوف اهلبحاو ًانز وأ (حاکنب هربغ ةمأ) یطو يأ (باصأ نمو)

 رح دلولاف اهدلوآو ةمأ ةيرحب صخش ٌٗرغ ول امآ (اهدیسل كولم اهنم هدلوف)

 . "اهديسل هتمیق رورغلا یلعو

 وأ هتمآ اهنظک لعافلل ةبوسنم (ةهبشب) ربغلا ةمأ يأ (اماصآ نإو)

 لاحلا يف دلو مأ ريصت الو (دیسلل هتمیق هیلعو رح اهنم هدلوف) ةرحلا هتجوز

 . فالخ الب

 هل دلو مأ رصت ۸ كلذ دعب ةقّلطملا ةمألا) حاکنلاب یطاولا (كلم نإو)

 قباسلا (" حاکنلا يف ءطولاب

 : يناثلا لوقلاو (نیلوقلا دحأ ىلع ةهبشلاب ءطولاب) هل دلو (مآ تراصو)

 . باوصلاب ملعأ هّلاو بهذلا يف حجارلا وهو « دلو مأ ريصت ال

 )١( ًاقرو ةيرح مالا عبتي دلولا نأل .

 الف « ةكولمم اهنأ نیبت مث ًادلو اهنم بجنأ اذإف « ةّرح اه هنم ًانظ اهجوزت هنأل (1)
 . رح لا هابأ عبتي ارح نوكيو « اهدلو اهعبتي

 اهیرتشی مث < اهقلطی مث ء ًادلو هنم عضتف هريغ ةمأ جّوزتي نأ : ةلأسلا ةروصو (۳)
 هنم اهدلوو . هل يلو مأ قباسلا حاکنلاب دالیتسالاب ریصت الف ٠ هل ةكولمم حبصتف
 ةيرحلا يف مالا عبتي < دلولاو « تدلو نيح اهتبقرل ًاكلام ناك هنأل لوألا دّيسلل كلم

 . قرلاو

5 



 « رانلا نم هل هللا قتعل ًءاجر قتعلاب هباتک هللا هحر فنصلا متخ دقو

 . رارقلا راد ةنجلا لوخد يف هل ًأببس نوکیو

 . بانطإ الب راصتخالا ةياغ باتک حرش رخآ اذهو

 نم وجرلاو « ةريسي ةدم يف ًالجاع هتفلأ دقو باهولا معنلا انبرل دمح اف

 ىلع اهنع باوجلا نكمي مل نإ اهحلصی نأ ةريبك وأ ةريغص ةوفه ىلع هيف عطا

 . نسحأ يه يتلاب ةئيسلا عفدي نم نوكيل نسح هجو

 سل 9 : تاريخلاب ءاج نم دئاوفلا ىلع هيف ملطا نم لوقي نأو ظ

 نييبنلا عم هفيلأت يف ةّينلا نسحب مكايإو ىلاعت هللا انلعج# ایل تهی

 . نانجلا راد يف ًاقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 هيبن "۳ هاجب نامیالاو مالسإلا ىلع توملا نانلا ميركلا ىلاعت هللا لأسأو

 نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نيملاعلا بر بيبحو ""نیلسرلا ديس

 . متاخلا حتافلا لماكلا ديسلا مشاه

 . راربألا راد : عوبطملا حرشلا يف (۱)
 لسوت ليلدب « مهئاعدب ایناو « ءايبنألا تاوذب نولسوتي فلسلا نكي مل (0)

 انیبنب كيلإ لسوتن انك اَنِإ مهللا) : لاقو « فضي سابعلا ءاعدب فشخ رمع
 يراخبلا هجرخأ] . نوقسیف : لاق (انقساف انيبن ٌمعب كيلإ لسوتن اتو ءانيقستف

(۱۰۱۰)]. 

 . نييبنلا متاخو : عوبطلا حرشلا يف (۳)

۳11 



 معن لیکولا معنو] هللا انبسحو " "داشرلا لیبس ىلإ يداحلا هلل دمحلاو

 ملسو هبحصو هلآ لعو دمحم اندیس ىلع هللا ّلصو "" [ريصنلا معنو ىلوملا

 بر هلل دمحلاو '*” [نيلسرملا ىلع ٌمالسو] " نیدلا موي ىلإ ًامئاد ًاريثك ًابیلست

 . نيملاعلا

 ءاثالثلا موي رهظلا ةالص دعب " باتکلا اذه ريرحت نم غارفلا عقو دقو

 يوقلا هللا ىلإ رقتفملا دبعلا . ةيرجه ۱۲۵۳ ةنس مارحلا مرحملا نم رشاعلا

 . هباجأ نمو ىلوملاو '"”يبنلاب هلام ريخ لک ىلإ

 2 تب ٭

 )١( لیبسلا ءاوس ىلإ : عوبطم ا حرشلا يف .
 . عوبطم ا حرشلا نم طقاس نیتفوقعلا نیب ام (۲)

 . نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نع هللا یضرو : عوبطم ا حرشلا يف (۳)

 . عوبطملا حرشلا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (6)

 هل هللا لأسن وأ « هللا هری : لاقي نأ يغبني اناو « ناسنإلا ةمحرب مزحلا زوجي ال )٦(
 . ةمر لا

 لوقي نأ هركيو) : ةیفنح ا لاق « ًابیرق تاوذلاب لسوتلا مکح تركذو قبس (۷)
 قولخملل قح ال ەنأل « كلسرو كئايبنأ قحب وأ « نالف قحب : هئاعد يف لجرلا

 .[(4۳۲ )٤/ ةيادهلا] . (قلاخلا ىلع

۳ 



 ۓا زا ۰ لق ۰ شل

 ۲۸ هيف عقاولا تبسلا موی قورش هيلع قیلعتلا نم غارفلا مت دقو :

 . ۲۰۱۰/۷/۱۰ قفاولا ه ۱۶۳۱ ةنس بجر

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 © ٭ ٭

۳۳ 



 قع ی

 ير يرد ىج
 یں ورا ید سل
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 "تا
 ل

 ےہ
 یں ے9 ىج

 ےس ند ےک

 عجارلاوریالا نهق

 . همولعو ثيدحلا _ ۲

 . هقفلا ۳

 ٤ - هدعاوقو هقفلا لوصآ .

 *  ةيبرعلا ةغللا .

 2 ٭ ٭

۳۱۵ 



 : همولعو ميركلا نآرقلا : ًالوأ

 « يطيقنشلا نيمألا دمحم - نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ ۔١

 .۱۹۸۸ ةنس عبط . ةرهاقلا  ةيميت نبا ةبتكم

 باتکلا راد  يقشمدلا ريثك نبا ظفاحلا ۔ ميظعلا نآرقلا ريسفت -۲

 .۲۰۰۱ توريب يبرعلا

 . توریب- ةفرعم ا راد ۔ يربطلا ريسفت ۳

 : همولعو ثيدحلا : ًايناث

 نيدلا رصان دمحم - ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ - ؟

 .- ینابلالا

 رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا - ماکحالا ةلدآ نم مارلا غولب ۵

 . ینالقسعلا

 نب نهرلا دبع نب دمحم - يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت - 5

 . يبرعلا رکفلا راد يروفکرابلا میحرلا دبع

 - تورب ةفرعلا راد  ینالقسعلا رجح نبا - بیذهتلا بیرقت -۷

 . ۱۹۷۵ ةيناثلا ةعبطلا

 زیزعلا دبع نب حلاص - لیلغلا ءاورإ نم هجيرخت تاف ام ىلإ ةلمکتلا -۸

 . ۱۹۹۲ ةنس عبط « ضایرلا ةمصاعلا راد خیشلا لآ

۳۹۹ 



 نب يلع نب دمحأ  ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جیرخت يف ريبحلا صیخلتلا - ٩

 . توريب  ةفرعملا راد ينالقسعلا رجح

 « ابحرم ليعامسإ .د : قيقحت - ةیزوج ا ميق نبا - ننسلا بیذہت - ۰

 . ضایرلا  فراعملا ةبتكم

 - توريب ركفلا راد عبط - يرزجلا ريثألا نبا - لوصألا عماج - ۱

 ۰۱۹۸۳ ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 .يناعنصلا ريمألا ليعامسإ نب دمحم  مارملا غولب حرش مالسلا لبس -5

 ١ج) ينابلألا نيدلا رصان دمحم  ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس ۳

 . (۳جو

 .-(۲ج)-ينابلالا نیدلا رصان دمحم - ةفيعضلا ثيداحألا ةلساس - 6

 . ضایرلا فراعلا ةبتکم  ينيوزقلا هجام نبا  هجام نبا ننس - ۵

 . ضایرلا فراعلا ةبتكم  يناتسجسلا دواد وبآ دواد يبأ ننس - ۲

 فراعلا ةبتکم - یذمرتلا ةروّس نب یسیع نب دمحم  يذمرتلا ننس - ۷

 . ضایرلا

 . توریب ةفرعلا راد ۔ يتطقرادلا رمع نب يلع- ينطقرادلا ننس - ۸

 فراعلا ةبتکم - يئاسنلا يلع نب بیعش نب دمحأ - يئاسنلا ننس ۔۹

 . ضایرلا

۳۱۷ 



 . تورب-ةفرعلا راد یقهیبلل ىربكلا ننسلا -۰

 . ۱۹۹۰ ةنس ىلوألا ةعبطلا ۔ توربب - ةيملعلا بتکلا

 . ادیص - ةيرصعلا ةبتک ا عبط

 قیقحت - ةميزخ نب قاحسا نب دمحم - ةميزخ نبا حيحص ۔٤
 .- یمظعالا .د

 راکفالا تيب - يراخبلا لیعامسإ نب دمحم - يراخبلا حیحص 04

 . رشنلل ةيلودلا

 .-ينابلالا نیدلا رصان دمحم هتدایزو ریغصلا عماجلا حیحص -7

 .فراعلا ةبتكم ينابلالا نیدلا رصان دمحم - دواد يبأ ننس حیحص -۷

 ةبتکم - ينابلالا نیدلا رصان دمحم - يذمرتلا ننس حیحص -۸

 .فراعلا

 .فراعلا ةبتكم  ينابلألا نيدلا رصان دمحم  يئاسنلا ننس حیحص ۔۹

 ١" توربيب  رداص راد دعس نبا یرکلا تاقبطلا .

۳۸ 



 .- ینابلألا نیدلا رصان دمحم - ةنسلا حیرخت يف ةنجلا لالظ -۲

 میظعلا قح ا سمش دمحم - دواد يبأ ننس حرش دوبعلا نوع ۴

 .۲۰۰۹ ىلوألا ةعبطلا - ضایرلا - فراعلا ةبتکم  يدابآ

 رجح نب يلع نب دهآ - يراخبلا حیحص حرشب يرابلا حتف ۔٤
 . ةرهاقلا  ثارتلل نایرلا راد ینالقسعلا

 - يهوكنكلا دمحأ دیشر - يراخبلا عماج ىلع يراردلا عمال ۵

 . 191/5 ةنس عبط  ةمركملا ةكم  ةيدادمإلا ةبتكملا

 .- رّينملا نب نيدلا رصان يراخبلا باوبأ ىلع يراوتملا ۔٦
 - ةلاسرلا ةسسؤم - طوژانرالا بيعش قيقحت - دواد يبأ لیسارم -۷

 و

 . بوریب

 . - ینابلالل ةسرهفلا ةخسنلا  ينابيشلا لبنح نب دمحأ  دمحأ دنسم -۸

 - ةيملعلا بتکلا راد  يعفاشلا سيردإ نب دمحم - يعفاشلا دنسم ۔۹

 . توريب

 قیقحت  يفوكلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع  ةبيش يبأ نبا فنصم - ۰

 . ۱۹۸۹ ىلوألا ةعبطلا  توریب رکفلا راد ماحللا دمحم ديعس

 نمحرلا بيبح قيقحت - مامه نب قازرلا دبع  قازرلا دبع فنصم - ۱

 . ىمظعألا
 وا

۳۹ 



 رشانلا - يبهذلا راصتخا - یقهيبلل ننسلا راصتخا يف بذهلا - ۲

 . ةرهاقلا - فسوی يلع ایرکز

 ثارتلا ءایحا راد - يحبصألا سنآ نب كلام - كلام ًاطوم - ۳

 . توریب  يبرعلا

 . ناريإ مق يف عبط  ريثألا نبا ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا - - 5

 - ةيملعلا بتكلا راد  يناكوشلا يلع نب دمحم  راطوألا لين - ۵

 . ۱۹۸۳ ةنس لوألا ةعبطلا ۔ توربب

 : هقفلا : ًاثلاث

 : يفنحلا بهذلا

 بتکلا راد  دودوم نب دومح نب هللا دبع - راتخلا لیلعتل رایتخالا 7

 . توريب ةيملعلا

 . يفنحلا ميجن نبا حرش - يفسنلل - قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا - ۷

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد - يدنقرمسلا نيدلا ءالع - ءاهقفلا ةفحت - ۸

 - تورب ةيملعلا بتكلا راد  نيمأ دمحم - نیدباع نبا ةيشاح - ٩

 . ۲۰۰۳ ةيناثلا ةعبطلا

 - يواطحطلا دمحم نب دمحأ - حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح - ۰

 . ۱۹۷۰ يبابلا ةعبطم

۳۳۰ 



 توربب ةيملعلا بتکلا راد  ينانيغرملل - يدتبلا ةيادب حرش ةيادما - ۱

۰ . 

 : يكلالا بهذملا

 راتخلا ةسسؤم  يكلاملا يزج نب دمحم نب دمحم - ةيهقفلا نیناوقلا - ۲

 . ۲۰۰۹ ىلوألا ةعبطلا  ةرهاقلا

 . هللا دبع ةعمج دمحم .د- ةیکلام ا هقف يف ةيردلا بکاوکلا -۳

 ةسسؤم - ينايرغلا نمحرلا دبع قداصلا .د ء يكلاملا هقفلا ةنودم - 5

 . ۲۰۰۲ ىلوألا ةعبطلا  توريب نايرلا

 نبا نع نونحس ةیاور - يحبصألا سنأ نب كلام  ىربكلا ةنودملا 0

 ۱ . ۱۹۹6 توریب ةيملعلا بتکلا راد مساق

 نمحر لا دبع نب دمحم نب دمحم - لیلخ رصتخ حرشب لیلا بهاوم ۔٦

 . ۱۹۹۵ توريب ةيملعلا بتکلا راد باطح اب فورعلا يبرغملا

 : يعفاشلا بهدملا

 . توريب ةفرعملا راد_ يعفاشلا سيردإ نب دمحم  مألا ۔۷

 بتكلا راد - ينيبرشلا بيطخلا - عاجش يبأ نتم لح يف عانقالا -۸

 . توربب ةيملعلا

۳۳۱ 



 نب يربص قیقحت - دیعلا قیقد نبا - بیرقتلا حرش يف بیبللا ةفحت ۔۹

 . نهاش ةمالس

 .- يوونلا فرش نب ىيجب مامالا  نیتفلا ةدمعو نیبلاطلا ةضور - ۰

 . ادیص ةيرصعلا ةبتکم ا - يقشمدلا ینصح لا ركب وبأ- رايخألا ةيافك ۱

 رکفلا راد - يعيطلا ةلمكتب يوونلا - بذهلا حرش عومجلا ۲
 .توريب بن

 : يلبنحلا بهذملا

 رصان نب نمحرلا دبع - هقفلا لينل بابلألاو رئاصبلا يلوأ داشرإ - ۳

 . ضایرلا ۔ فراعلا ةبتكم  يدعسلا

 ةبتكم - يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرالا - 6

 . ضایرلا  فراعلا

 نب دمآ مامالا بهذم ىلع فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنالا 5

 - ةيدمحلا ةنسلا ةبتكم - يوادرلا نایلس نب يلع نيدلا ءالع - لبنح

 . ١965 ةرهاقلا

 - فاليإ راد - ةیزوح ا میق نبا - دولولا ماكحأب دودولا ةفحت ۔٦

 . تیوکلا

۳۳ 



 ضایرلا ةبتکم  يتوهبلا روصنم  عنقتسملا داز حرش عبرلا ضورلا - ۷

 . ۱۹۷۰ ضایرلا  ةثيدحلا

 نایرلا ةسسوم  ةيزوحلا ميق نبا - دابعلا ريخ يده يف داعلا داز - ۸

 . تور

 فراعلا ةبتکم - يهيلبلا حلاص - لیلدلا ةفرعم يف لیبسلسلا 49

 . ضایرلا
 هللا دبع نب دمحم نیدلا سمش - يقرخلا رصتخم ىلع یشکرزلا حرش -۰

 ماهفألا راد  نيربجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع .د قيقحت - یشکرزلا

 . ۲۰۰۳ ةئلاثلا ةعبطلا ۔ ضايرلا

 ةسسؤم - نيميثعلا حلاص نب دمحم  عنقتسملا داز ىلع عتمملا حرشلا ١

 . ۱۹۹ ۶ ةثلاثلا ةعبطلا - ضايرلا - ماسآ

 - ةيملعلا بتكلا راد - یسدقلا نيدلا ءاہب  ةدمعلا حرش ةدعلا 7

 . تورب

 - فراعلا ةبتکم  يدعسلا رصان نب نهرلا دبع - ةيدعسلا یواتفلا - ۳

 . ضایرلا

 - يكرتلا هللا دبع .د قیقحت - يمدقملا ةمادق نبا نیدلا قفوم  يفاكلا ۔٤۹

 . ۱۹۹۸ ةيناثلا ةعبطلا ۔ ضایرلا ةيمالسإلا نووشلا ةرازو

۳۳۳ 



 عمج  ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ - ةيميت نبا یواتف عومجم ۔٥

 ةماعلا ةسائرلا عبط دمحم هنباو مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع بيترتو

 . نيمرحلا نوؤشل

 . ۱۹۸۵ ةنس عبط  توريب ركفلا راد - يسدقملا ةمادق نبا - ينغملا ۔٦

 .- یلعبلل عنقملا باوبأ ىلع علطملا -۷

 .- نايوض نب ميهاربإ نب دمحم بلاطلا ليلد حرش ليبسلا رانم ۔۸

 نمحرلا دبع نب هللا دبع بلاطلا ةدمع حرش بیذہت يف برآملا لين 04

 . ضایرلا - نے ا راد ماسبلا

 : يرهاظلا بهذلا

 ٠ توريب  ةديدجلا قافالا راد- یسلدنالا مزح نبا راثالاب ىلحملا .

 ثيدحلا لهأ بهذم :

 ١ يناكوشلا يلع نب دمحم ةيهبلا رردلا ىلع ةيهزلا تاقيلعتلا -.

 نسح قيّدص - ةوسنلا يف هلوسرو هللا نع تبث اب ةوسألا نسح -۲

 ندرألا  ناقرفلا راد  دوعرلا قازرلا دبع دمحم قيقحت - يجونقلا ناخ

 . نامع

f 



 - يجونقلا ناخ نسح قیدص - ةيهبلا رردلا حرش ةيدنلا ةضورلا -۳

 نسح يحبص قيقحت - ایناطیرب مقرألا رادو  ضایرلا رثوکلا ةبتكم

 ۱ . ۱۹۹۳ قالح

 : نراقلا هقفلا

 قیقحت - رذنلا نب ميهاربإ نب دمحم - ءایلعلا بهاذم ىلع فارشالا ۔٤

 . ىلوألا ةعبطلا - ضایرلا ةبيط راد ۔ فینح دمحم دمحأ ريغص

 بوقعی دمحم .د قیقحت - ةريبه نبا ۔ حاحصلا يناعم نع حاصفالا 0

 . ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل رجف زكرم  يديبع

 نسح قيقحت - ناطقلا نبا نسحلا وبآ - عامجالا لئاسم يف عانقالا 7

 . ۲۰۰ 4 ىلوألا ةعبطلا - ةرهاقلا ةثيدحلا قورافلا راد ۔ يديعصلا

 ةيرصملا ةعبطلا - يبطرقلا دشر نبا - دصتقلا ةياهنو دهتجلا ةيادب ۔۷

 . توریب ةفرعلا راد ةعبطو

 يقشمدلا نهرلا دبع نب دمحم  ةمئألا فالتخا يف ةمالا ةمحر -۸

 ةسسؤم - يرونلا مساقو يجبرشلا يلع قیقحت - يعفاشلا يناثعلا

 . توریب ةلاسرلا

 - يمالسإلا ركفلا راد  يليحزلا ةبهو .د - هتلدآو يمالسإلا هقفلا ۔۹

 مے ظ
 . یسمد

 ور



 صاّصجلا يلع دمحأ راصتخا - يواحطلل ءایلعلا فالتخا رصتخ - ۰

 - توریب ةيمالسالا رئاشبلا راد  دمحأ ريذن هللا دبع .د قیقحت - يزارلا

 . ۱۹۹۲ ةيناثلا ةعبطلا

 . ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو - ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسولا - ۱

 : تاق رفتم

 فراعلا ةبتکم - ينابلالا نيدلا رصان دمحم - اهعدبو زئانجلا ماکحآ - ۲

 . ضايرلا
 ةبتكم - يبكلا دمحم نيدلا دعس .د  ةالصلا يف ةكرحلا ماکحآ -۳

 . ضايرلا فراعلا

 .- يدروالا  ةيناطلسلا ماكحألا - 6

 يزوجلا نبا راد حقیشلا دلاخ .د.أ لجو رع هللاب نيميلا ماكحأ ۵

 . ۲۰۰۰ ىلوألا ةعبطلا  مامدلا

 - مامدلا ميقلا نبا راد نابلس لآ نسح روهشم  نيلصملا ءاطخأ - 7

 . ۱۹۹۱ ىلوألا ةعبطلا

 . ةيزوجلا ميق نبا- ناطیشلا دياصم نم نافهللا ةثاغإ 7

 - ينابلالا نيدلا رصان دمحم - (لصالا) ايب يبنلا :الص ةفص -۸

 . 7٠١5 ىلوألا ةعبطلا ۔ ضایرلا فراعلا ةبتکم

۳۳۹ 



 قیقحت - يمساقلا نيدلا لاج دمحم  نيبروجلا ىلع حسلا 48

 .- ینابلالا

 داعلا نبا دمحأ نب يحلا دبع - نامیالا ثنح نم نامالا ةيطعم - ۰

 ةيرصعلا ةبتكملا - يرمعلا ناتینص نب میرکلا دبع .د.أ قيقحت - يلبنحلا

 . ۱۹۹۲ لوألا ةعبطلا  ةدج ةييهذلا

 ةبتکم - ينابلالا نیدلا رصان دمحم - ةرمعلاو جح ا كسانم ۱

 . ضايرلا  فراعلا

 : هدعاوقو هقفلا لوصأ

 - ءاهقفلا فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ ۲

 . نخلا دیعس یفطصم .د

 . توریب- رکفلا راد - يعفاشلا سيردإ نب دمحم - ةلاسرلا - ۳

 . ضایرلا فراعلا ةبتکم - یبکلا

 - فراعلا ةبتكم - ناطقلا عانم .د - يمالسالا عیرشتلا خیرات ۵

 . ضایرلا

۳۳۷ 



 ناییلس رمع .د - ةيهقفلا بهاذلاو سرادلا ةسارد ىلإ لخدلا - 5

 ۱ . ۱۹۹۲ لوألا ةعبطلا  ندرألا سئافنلا راد_رقشألا

 : ةيب رعلا ةغللا

 توريب - ةلاسرلا ةسسؤم - يدابآ زوریفلا - طيحملا سوماقلا - ۷

15 . 

 ةنس عبط اديص - ةيرصعلا ةبتكملا - يزارلا - حاحصلا رات - ۸

 . ١

 - يمويفلا دمحم نب دمحأ  ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا 48

 ۱ . ۱۹۷۸ توربب - ةیملعلا بتکلا راد

 ةبتكملا ۔ ةيبرعلا ةغللا عمجم - ءاملعلا نم ةعامج  طيسولا مجعلا - ۰

 . ایکرت لوبناتسإ - رشنلاو ةعابطلل ةيمالس ملا

2 4 © 

۳۳۸ 



 یں ئل ےس یج

 مقر

 یی ورا ید سکس
 یابی یا بن دام حاحا بع

 ےئل رس ےس ے

 قا

 6 227070010ه1 2 ةاقاسلا ماكحأ يف لصف

 10 ةراجإلا ماكحأ يف لصف

 9 0+09 ةلاعجلا ماكحأ يف لصف

 Tess ةرباخملا ماكحأ يف لصف

 Oss تاوملا ءايحإ ماكحأ يف لصف

 Assesses فقولا ماکحآ يف لصف

 Ves ةبها ماكحأ يف لصف

 3 ةطقللا ماكحأ يف لصف

 PAs طيقللا ماكحأ يف لصف

 PVs ةعيدولا ماكحأ يف لصف

 Yass ایاصولاو ضئارفلا ماکحآ باتك

 +مم'"؟ھ 1ص ةيصولا ماكحأ يف لصف

 Ose اياضقلاو ماكحألا نم هب قلعتی امو حاكنلا ماكحأ باتك

 04.606.666 ۵م هب الإ حاكنلا دقع حصي ال ايف لصف

 غ0 تامرحملا ماكحأ يف لصف

۳۳۹ 



 ees دبعلاو رحلا قالط ماكحأ يف لصف

 e ةعجرلا ماكحأ يف لصف

 یی یم ءالیالا ماكحأ يف لصف

 00۳ھ“ ناعللاو فذقلا ماكحأ ین لصف

 es ........ ةدعلا عاونأو ةدتعملا ماكحأ يف لصف

 ees اهماكحأو ةدتعلا عاونآ يف لصف

 ee ءاربتسالا ماكحأ يف لصف

 0 3 ۲ عاضرلا ماکح يف لصف

 esses براقألا ةقفن ماکح يف لصف

 es ةناضحلا ماكحأ يف لصف

 نو ا ا ا ا و تايانحلا ماكحأ ساتك

۳۳۰ 



 n ةماسقلا ماكحأ يف لصف

 00 دودحلا ماكحأ باتک

 0 0 فذقلا ماکحآ یف لصف

 سس ةبرشالا ماکحآ يف لصف

 ees ةقرسلا عطق ماكحأ يف لصف

 7-000 قیرطلا عطاق ماکحأ ین لصف

 یی مئاھبلا فالتإو لایصلا ماكحأ يف لصف

 ens ةيزجلا ماكحأ يف لصف

 cene حئابذلاو ديصلا ماكحأ باتك

 e هريغو اهنم لالحلا ةمعطألا ماكحأ يف لصف

۳۳۱ 



 0 ممم ممم و موم مو دهاشلا طورش يف لصف

 eee قتعلا ماكحأ باتك

 0 ءالولا ماكحأ ین لصف

 esses ریبدتلا ماكحأ يف لصف

 ۳ ةباتكلا ماكحأ يف لصف

 ees دالوالا تاهمآ ماكحأ يف لصف

۳۳۲ 
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 یر وال ںی لسی
 و زط کل

WWW. ۸۴ COM 



www.moswarat.com 
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 کا وو و عو حو وسم دو سر ےس

 یر ی ںی
 سيم وزد ند لھ

WWW. moswarat.com 
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 54 عومجم) YK سو وہ اوس ےہ ا

 ٩ تراب رپ حل ۷ تن ٩۳۸-۲ )


